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Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä
Jäsenet
Rauhamäki, Tatu
Pajamäki, Osku
Kivekäs, Otso
Honkasalo, Veronika
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Vesikansa, Sanna
Luukkainen, Hannele
Taipale, Kaarin

kaupunginhallituksen puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Puoskari, Mari
Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
kaupunginjohtaja
poissa: 190 §
apulaiskaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
vs. kansliapäällikkö
vs. rahoitusjohtaja
henkilöstöjohtaja
hallintojohtaja
vs. kaupunginlakimies
hallintopäällikkö
kaupunginsihteeri
hallintoasiantuntija

varajäsen
varajäsen

Muut

Paavolainen, Sara
Pajunen, Jussi
Sauri, Pekka
Viljanen, Ritva
Sinnemäki, Anni
Saxholm, Tuula
Malinen, Matti
Pohjaniemi, Marju
Summanen, Juha
Åhlgren, Harry
Peltonen, Antti
Andersson, Victor
Erroll, Katri
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Matikainen, Kristiina
Mickwitz, Leena
Nyfors, Maria
Rautanen, Marja-Liisa
Sippola-Alho, Tanja
Thodén, Annikki
Vallittu, Anja
Lindén, Timo
Menna, Lauri

kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
vs. kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
vs. apulaiskaupunginsihteeri
hallintoasiantuntija

Tatu Rauhamäki

kaupunginhallituksen puheenjohtaja
180 - 199 §:t

Jussi Pajunen

kaupunginjohtaja
180 - 183 ja 185 - 187 §:t
apulaiskaupunginjohtaja
184 ja 195 - 199 §:t
apulaiskaupunginjohtaja
188 ja 190 - 191 §:t
apulaiskaupunginjohtaja
189 ja 192 - 194 §:t

Puheenjohtaja

Esittelijät

Anni Sinnemäki
Pekka Sauri
Ritva Viljanen
Pöytäkirjanpitäjä
Lauri Menna
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§

Asia

180

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

181

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

182

Kj/1

V 16.3.2016, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

183

Kj/2

V 16.3.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen

184

Kaj/1

V 16.3.2016, Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen toimisto- ja hotellitonttien vuokrasopimukseen (Länsisatama, korttelin
20007 tontit 20 ja 21, Jätkäsaarenlaituri 1, Wood City)

185

Kj/3

Esisopimus VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden ostamisesta

186

Kj/4

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Hankinnoissa otettava huomioon YK:n päätökset palestiinalaisalueilla

187

Kj/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

188

Kj/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

189

Kj/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

190

Ryj/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Viikin opetus- ja tutkimustilan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta

191

Ryj/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

192

Sj/1

Vermon ravirata-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen Vermon Ravirata Oy:n kanssa

193

Sj/2

Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston
osastopäällikön virkaan siirtäminen ja nykyisten osastopäälliköiden
virkojen lakkauttaminen

194

Sj/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

195

Kaj/1

Kahden tontin myyminen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/7 ja 8)

196

Kaj/2

Lasten päiväkoti Fallpakan uudisrakennuksen hankehinnan korottaminen

197

Kaj/3

Tontin varaaminen Espoon Pohjois-Tapiolasta YIT Rakennus Oy:lle ja
Uudenmaan Seniorikodit Oy:lle
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198

Kaj/4

Rakennuskiellon määrääminen Pasilan, Pohjois-Pasilan kortteleille
17097-17102 (nro 12388)

199

Kaj/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 180
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna
Vesikansan ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Lasse Männistön ja Osku Pajamäen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 181
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, 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
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 182
V 16.3.2016, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta
HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
1.
2.

myöntää Maria Vuorelmalle eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan
varajäsenen luottamustoimesta ja
valita _____________ Johanna Sydänmaan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksivuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1

Maria Vuorelman eronpyyntö

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi Maria Vuorelman (Vihr.) 9.9.2015 (203 §)
kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun
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lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Maria Vuorelma pyytää 18.1.2016
eroa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.
Kuntalain (365/1995) 33 § mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:ssä
(365/1995) määrätyn mukaisesti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1

Maria Vuorelman eronpyyntö

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 17.02.2016 § 33
HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
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1.
2.

myöntää Päivi Storgårdille eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan
jäsenen luottamustoimesta sekä
valita Lotte Granberg-Haakanan jäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa on Andreas af
Enehielm.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
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§ 183
V 16.3.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen
HEL 2015-011315 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää, että seuraavan valtuustokauden alusta
1.6.2017 alkaen kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio järjestetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:
Luottamushenkilöorganisaatio ja johtaminen
o Kaupunginvaltuuston koko on 85 valtuutettua.
o Kaupunginvaltuuston roolia vahvistetaan ja kuntavaalien
tuloksen heijastumista kaupungin johtoon lisätään valitsemalla kaupunginhallitus kaupunginvaltuutetuista ja varavaltuutetuista.
o Kaupunginhallituksen koko on 15 jäsentä.
o Toimialalautakuntien koko ratkaistaan jatkovalmistelussa
siten että taataan riittävä asiantuntemus ja poliittinen
edustavuus. Lähtökohtana selvitetään 13 jäsenen lautakuntia.
o Kaikkien kaupunginhallitusryhmien mahdollisuus osallistua täysipainoisesti kaupunginhallituksen työskentelyyn
turvataan jatkovalmistelussa.
o Kaupunginhallituksen vakituisia jaostoja ovat konsernijaosto ja elinkeinojaosto. Muita jaostoja voidaan perustaa
valtuustokausikohtaisesti. Jatkovalmistelussa selvitetään
digitalisaatiojaoston perustamista ensi valtuustokaudelle.
o Erotetaan virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko
selkeästi toisistaan ottamalla käyttöön pormestarimalli.
o Valtuusto valitsee pormestarit ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan.
o Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana
ja apulaispormestarit toimialalautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä.
o Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.
o Jatkovalmistelussa määritellään tarve valtuustokauden
alussa suurimman valtuustoryhmän aloitteesta valtuustoryhmien kesken neuvoteltavalle pormestariohjelmalle.
Pormestariohjelman suhde valtuustostrategiaan määrittyy
jatkovalmistelussa.
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
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2016

7 (142)

Kj/2
29.02.2016

o Kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen esittelijänä.
Mikäli kansliapäällikön esitys poikkeaa toimialasta vastaavan pormestarin tai apulaispormestarin kannasta eikä
pormestari anna asialle esittelylupaa, alistetaan pohjaesityksen muoto pormestariston (ent. johtajisto) päätettäväksi. Pormestaristossa tehdyn sisällöllisen päätöksen esittely kaupunginhallitukselle voisi tapahtua pormestarin toimesta. Esittelylupakäytännön vaihtoehtoja selvitetään jatkovalmistelussa.
o Palvelujen asukaslähtöisyyden parantamiseksi sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen strategisen ohjauksen tehostamiseksi otetaan käyttöön palvelukokonaisuudet yhdistävä ja ohjattavia yksiköitä vähentävä toimialamalli.
o Lautakuntarakennemallia uudistetaan siirtymällä toimialalautakuntiin.
Toimiala- ja lautakuntarakenteen päälinjaukset
o Hallintokuntien rajoja poistetaan yhdistämällä lautakuntia
ja virastoja laajemmiksi toimialoiksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Toimialoja on keskushallinnon lisäksi korkeintaan neljä, ja ne voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi, opetus- ja varhaiskasvatustoimi, tekninen toimi
sekä kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi.
o Lautakunnille muodostetaan tarvittava määrä jaostoja jatkovalmistelussa siten, että monipuolinen edustus, eri alojen tuntemus ja yhteydet kansalaisyhteiskuntaan voidaan
varmistaa ja että jaostot mahdollistavat luottamushenkilöille sisällöllisen perehtymisen käsiteltäviin asioihin riittävällä tarkkuudella.
o Jaostoille delegoidaan itsenäistä päätösvaltaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.
o Toimialajohtajat toimivat lautakuntien esittelijöinä.
o Tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto jatkavat suoraan
kaupunginvaltuuston alaisuudessa.
o Keskushallinto toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa.
o Kaupunkikonsernille tukipalveluja tuottavien liikelaitosten
ohjaus keskitetään keskushallintoon. Tukipalveluliikelaitoksilla on johtokunnat.
Lautakuntarakenteen valmistelun lähtökohtia
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o Teknisen toimen alalle muodostetaan kaksi lautakuntaa ja
yksi johtokunta: tekninen lautakunta, pelastuslautakunta
ja liikenneliikelaitoksen johtokunta.
o Opetus- ja varhaiskasvatustoimen alalle muodostetaan
yksi lautakunta. Lautakunnalla on ainakin suomenkielinen
ja ruotsinkielinen jaosto.
o Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen alalle muodostetaan yksi lautakunta. Ruotsinkielinen työväenopisto on
oma palvelukokonaisuutensa, jolla on oma jaosto tai johtokunta. Palvelukokonaisuuteen voidaan koota laajemmin
toimialan ruotsinkielisiä palveluja.
o Sosiaali- ja terveystoimen alalla on sosiaali- ja terveyslautakunta.
o Lautakuntien, johtokuntien ja jaostojen jäsenmääristä tehdään esitys jatkovalmistelussa.
o Tarve rakennuslautakunnan ja ympäristölautakunnan viranomaistehtäviä hoitavalle lautakunnalle selvitetään jatkovalmistelussa.
Operatiivisen organisaation päälinjaukset
o Kansliapäällikkö nimitetään määräajaksi johtajasopimuksella. Toimialajohtajien virkasuhteen muoto määrittyy jatkovalmistelussa.
o Johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on yhtäältä
poliittisen ohjauksen ja päätöksenteon ja toisaalta ammattiosaamiseen perustuvan virkamiesvalmistelun roolien
selkiyttäminen. Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies. Jatkovalmistelussa on selvitettävä, voivatko toimialajohtajat olla substanssiasioissa vastuussa suoraan apulaispormestarille ja toimialalautakunnalle.
o Keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö.
o Toimialaa johtaa toimialajohtaja.
o Toimialan seuraava organisaatiotaso muodostetaan palvelukokonaisuuksista.
o Esimies-alaissuhteet määrittyvät pääasiallisesti tarkempien hallinto- ja johtosääntöjen valmistelun yhteydessä.
o Jatkovalmistelussa otetaan huomioon sosiaali- ja terveyshallinnon uudistus.
Toimialarakenteen muodostamisen lähtökohtia
o Toimialojen rakenne on tässä päätöksessä esitetty pääkohdittain. Toimialojen tarkempi muodostaminen ja palvelukokonaisuudet valmistellaan hallintosääntövalmistelun
yhteydessä.
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o Organisaation osien nimistä voidaan tehdä ehdotuksia
hallintosääntövalmistelun yhteydessä
o Keskushallinto ja siihen kuuluvat palvelukokonaisuudet
muodostetaan nykyisestä kaupunginkansliasta sekä tietokeskuksen ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen
tehtävistä.
o Keskushallinnon roolia kaupunkikonsernin kokonaisuuden
ohjaajana kehitetään nykyisen mallin pohjalta.
o Keskushallintoon organisoidaan taloushallintopalvelu-,
palvelukeskus- ja työterveysliikelaitosten johtokunnat.
o Teknisessä toimessa teknisen lautakunnan alaisuuteen
kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisestä
kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta, asuntotuotantotoimistosta, rakennusvirastosta, rakentamispalvelusta, tukkutorista, rakennusvalvontavirastosta ja ympäristökeskuksesta sekä eräistä muista rakennuttamistehtävistä.
o Teknisessä toimessa liikenneliikelaitoksen johtokunnan
alaisuuteen kuuluva palvelukokonaisuus muodostetaan
nykyisestä liikennelaitos-liikelaitoksesta.
o Teknisessä toimessa pelastuslautakunnan alaisuuteen
kuuluva palvelukokonaisuus muodostetaan nykyisestä
pelastuslaitoksesta.
o Opetus- ja varhaiskasvatustoimessa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisistä opetusvirastosta ja
varhaiskasvatusvirastosta.
o Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimessa kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisistä kulttuurikeskuksesta, kaupunginkirjastosta, kaupunginmuseosta, taidemuseosta, kaupunginorkesterista, Korkeasaaren eläintarhasta, suomenkielisestä työväenopistosta ja ruotsinkielisestä työväenopistosta, liikuntavirastosta ja nuorisoasiainkeskuksesta.
o Sosiaali- ja terveystoimessa sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisestä sosiaali- ja terveysvirastosta.
o Palvelukokonaisuuksien muodostamisen tavoitteena on
uudistuksen periaatteiden mukainen organisaatio.
o Palvelukokonaisuuksien tehtävät ja määrä toimialoittain
määritellään hallintosääntövalmistelun yhteydessä.
o Palvelukokonaisuuksien määrän tulee kokonaisuutena olla merkittävästi pienempi kuin nykyisten virastojen määrä.

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
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2016

10 (142)

Kj/2
29.02.2016

o Nykyisten virastojen hallintotehtävät keskitetään toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole tarkoituksenmukaista
keskittää keskushallintoon.
o Yksittäisiä tehtäviä voidaan jatkovalmistelussa siirtää hallintokuntien välillä.
Osallisuus
o Tehdään osana muutosta kaupunkilaisten osallistumisen
linjaukset, joissa määritellään, miten aiemmin tehtyjä
osallistumisen ja kuulemisen kokeiluja vakinaistetaan ja
otetaan käyttöön, sisältäen ainakin osallistuvan budjetoinnin, asukas- ja käyttäjäraadit sekä verkko-osallistumisen.
Tavoitteena on vahvistaa asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumista palveluiden kehittämiseen.
o Osana osallistumisen linjauksia, osallistuvan budjetoinnin
käyttö vakinaistetaan nuorisotoimessa ja opetuksessa ja
selvitetään laajentamista muihin soveltuviin toimiin.
o Jatkovalmistelussa valmistellaan uuteen johtamisjärjestelmään ja toimialalautakuntarakenteeseen kytkeytyvä Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli.
Jatkovalmistelun periaatteet
Asukaslähtöisyys kaupungin palvelukokonaisuudessa paranee.
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet paranevat kaupunkitasoisesti ja alueellisesti.
Kaupunkikokonaisuuden ohjattavuus paranee.
Valmistelu ja päätöksenteko säilyvät selkeästi erillään.
Luottamushenkilöiden toimintaedellytykset paranevat.
Kaupungin toiminnan tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat.
Varaudutaan hallitusohjelman uudistusten toteuttamiseen.
Edistetään kaupungin ja metropolialueen yhteistoimintaa.
Käsittely
Palautusehdotus:
Hannele Luukkainen: Ehdotan asian palauttamista siihen asti kunnes
sote-uudistuksesta on tietoa ja itsehallintoalue on saatu muodostettua.
Hannele Luukkaisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
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Palautusehdotus:
Kaarin Taipale: Johtamisjärjestelmän uudistamista koskeva kaupunginhallituksen esitys palautetaan uuteen valmisteluun siten, että alempana
esitetyt mm. valmisteluprosessia, esittelyvastuita ja päätöksentekoa ja
sen delegointia koskevat näkökohdat otetaan huomioon.
Kaupunginhallituksen esityksen tulee luoda runko kaupunginvaltuustossa käytävälle lähete-keskustelulle ja nostaa esiin seikkoja, joihin ei vielä ole esitetty valmista ratkaisua ja joihin lähetekeskustelussa on syytä
kiinnittää erityistä huomiota.
Pormestarimallia tai tarvetta koko kaupunkiorganisaation jatkuvalle uudistamiselle ei kyseenalaisteta. Organisaatiouudistuksen tavoitteena tulee olla parempi vaikuttavuus, sujuvammat palveluketjut, avoimemmat
päätöksentekoprosessit ja laajempi, ei kapeampi demokratia. Kaupunkiorganisaation tärkein taso on perustaso, jolla kaupungin tarjoamat
palvelut ja kuntalaisten tarpeet kohtaavat.
Päätösvaltaa ei tule keskittää harvoille poliitikoille eikä harvoille viranhaltijoille.
Aikataulu ja prosessi
 Kaupunginvaltuusto, saadessaan organisaatiouudistusta koskevat
periaatteet ensimmäistä kertaa käsittelyynsä, käy kaupunginhallituksen esityksestä lähetekeskustelun, jossa hyväksytään jatkovalmistelun suuntaviivat.
 Kaupunginhallituksen esitykseen liitetään jatkovalmistelun tarkennettu aikataulu, josta käy ilmi myös, missä vaiheissa kaupunginvaltuusto ottaa kantaa ehdotuksen eri elementteihin ja missä vaiheessa esitys lähetetään lausunnoille julkishallinnon ja organisaatiotutkimuksen asiantuntijoille.
 Mikäli seuraavat kuntavaalit järjestetään keväällä 2017, luottamushenkilöjohdon ja lautakunta- ja jaostorakenteen periaatteiden tulisi
olla tiedossa loppusyksystä 2016.
 Toimialojen sisäisiä johtosääntöjä koskevat päätökset valmistellaan
ennen seuraavan valtuustokauden alkua. Myös uusi valtuusto voi
tarvittaessa ottaa niihin kantaa.
Pormestaristo ja kaupunginhallitus
 Kaupunginhallituksen koko on 15 jäsentä ja 15 henkilökohtaista varajäsentä.
 Pormestariston ja kaupunginhallituksen kokoonpano heijastaa kuntavaalien tulosta, siis valtuuston poliittisia voimasuhteita kaikkien
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ryhmien osalta. Helsingissä ei siirrytä hallitus-oppositio –malliin eikä
valtuustostrategiaa miltään osin korvata pormestariohjelmalla.
 Kaikilla kaupunginhallitusryhmillä tulee olla mahdollisuus osallistua
täysipainoisesti kaupunginhallituksen työhön.
 Kaupunginhallituksen johtosäännössä tulee selvittää konsernijaoston ja kaupunginvaltuuston työnjako konserniohjauksessa.
Toimialat, lautakunnat, jaostot ja johtamisjärjestelmän hierarkian madaltaminen
 Toimialoja ja toimialalautakuntia on keskushallinnon lisäksi vähintään neljä.
 Toimialojen sisältöjen tulee olla painoarvoltaan tasapainossa keskenään.
 Toimialalautakuntien jaostoja tulee olla riittävä määrä ja jaostoilla on
oltava itsenäistä päätösvaltaa (subsidiariteetti), jotta päätöksenteko
ei etäänny asiasisällöistä ja asukkaista eikä siirry pelkästään viranhaltijoille.
 Pormestarin toimiala on kaupunginkansliassa toimiva keskushallinto, jota ohjaa joko oma lautakunta tai kaupunginhallituksen kansliajaosto.
 Keskushallintoa tulee keventää nykyisestä (noin 560 henkilöä) eikä
toimialojen substanssiasioita siirretä kaupunginkansliaan.
 Kansliapäällikkö on keskushallinnon toimialajohtaja, joka on muiden
toimialajohtajien hallinnollinen esimies (työnantajatehtävät, ei substanssiasioita).
Esittelyketjut
 Kaupunginhallituksessa esittelijöinä toimivat asioiden valmistelusta
vastaavat toimialajohtajat, jolloin apulaispormestarit ovat heidän esimiehiään substanssiasioissa.
 Kansliapäällikkö on keskushallinnon toimialajohtaja ja esittelee vain
kanslian asiat.
 Mikäli pormestari tai apulaispormestari ei hyväksy alaisensa toimialajohtajan esitystä tai johtamansa toimialalautakunnan päätöstä,
hän tekee kaupunginhallituksessa vastaesityksen ja kaupunginhallituksen enemmistö muuttaa päätöksen haluamallaan tavalla. Pormestarin tai pormestariston esittelyluvalle ei ole tarvetta.
 Toimialalautakunnissa esittelijöinä toimivat ’palvelualueiden’ päälliköt (virastopäälliköt nykylautakunnissa) ja muut johtosäännöissä
määritellyt valmistelevat viranhaltijat.
 Toimialalautakuntien jaostoissa esittelijöinä toimivat johtosäännöissä määritellyt valmistelevat viranhaltijat (osastopäälliköt nykylautakunnissa).
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
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2016

13 (142)

Kj/2
29.02.2016

 Selvitetään mahdollisuus, että luottamushenkilöelimen (toimialalautakunnan tai jaoston) enemmistöllä olisi oikeus päättää jonkun asian
ottamisesta esityslistalle.
Toimialojen sisäisen organisaation uudistus
 Uudistuksen tavoite on päätöksenteko- ja palveluprosessien virtaviivaistaminen ja mm. sisäisen lausuntoapparaatin minimoiminen ja
korvaaminen sisäisellä yhteistyöllä.
 Toimialojen rakenteen tulee estää korruptoituminen ja varmistaa viranomaistoimintojen (rakennus- ja ympäristöluvat) itsenäisyys ja
laillisuusvalvonnan riippumattomuus.
 Toimialojen sisäisiä uudelleenjärjestelyjä koskevia ratkaisuja ei voi
tehdä vain ylhäältä alas eikä niiden esittäminen kuulu luottamushenkilöidenkään rooliin. Toimialojen tehtäväjaon, palveluprosessien
ja lautakunta-jaostorakenteen vaihtoehtojen valmistelu on annettava
rootelien tehtäväksi ja nykyisten apulaiskaupunginjohtajien koordinoitavaksi. – Tämä on myös ainoa tapa motivoida henkilöstö osallistumaan rakentavasti organisaatiomuutokseen.
Henkilömäärät
 Toimialalautakuntien on oltava kyllin isoja (pääsääntöisesti 13), jotta
taataan riittävä asiantuntemus ja poliittinen edustavuus. Toimialalautakuntien ja jaostojen jäseniksi ja varajäseniksi on voitava valita
muitakin henkilöitä kuin vain valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
 Jatkovalmistelussa on esitettävä eri vaihtoehtojen vaikutukset viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden määrään kullakin toimialalla.
Kannattaja: Osku Pajamäki
Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Muutosesitykset
Kohtaan: Luottamushenkilöorganisaatio ja johtaminen
 Korvataan kolmas kohta: "Kaupunginhallituksen koko on 15 jäsentä."
 Lisätään uusi neljäs kohta: "Toimialalautakuntien koko ratkaistaan
jatkovalmistelussa siten että taataan riittävä asiantuntemus ja poliittinen edustavuus. Lähtökohtana selvitetään 13 jäsenen lautakuntia."
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 Lisätään uusi kohta: "Kaikkien kaupunginhallitusryhmien mahdollisuus osallistua täysipainoisesti kaupunginhallituksen työskentelyyn
turvataan jatkovalmistelussa."
 Lisätään vanhan kohdan 10 loppuun: “Esittelylupakäytännön vaihtoehtoja selvitetään jatkovalmistelussa.”
Kohtaan: Toimiala- ja lautakuntarakenteen päälinjaukset
 Lisätään uusi kolmas kohta: "Jaostoille delegoidaan itsenäistä päätösvaltaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa."
Kohtaan: Lautakuntarakenteen valmistelun lähtökohtia
 Lisätään kolmannen kohdan loppuun: "Ruotsinkielinen työväenopisto on oma palvelukokonaisuutensa, jolla on oma jaosto tai johtokunta. Palvelukokonaisuuteen voidaan koota laajemmin toimialan ruotsinkielisiä palveluja."
 Lisätään uusi kohta: “Tarve rakennuslautakunnan ja ympäristölautakunnan viranomaistehtäviä hoitavalle lautakunnalle selvitetään jatkovalmistelussa.”
Kohtaan: Toimialarakenteen muodostamisen lähtökohtia
 Poistetaan kolmannesta kohdasta teksti "sekä ja eräistä hankintakeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston tehtävistä"
 Lisätään uusi kohta "Yksittäisiä tehtäviä voidaan jatkovalmistelussa
siirtää hallintokuntien välillä”
Kannattaja: Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Toimiala- ja lautakuntarakenteen päälinjaukset kappaleen ensimmäinen kohta korvataan kuulumaan: "Toimialoja on
keskushallinnon lisäksi vähintään neljä, ja ne voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi, opetus- ja varhaiskasvatustoimi, tekninen toimi
sekä kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi".
Kappaleen alkuun Lautakuntarakenteen valmistelun lähtökohtia lisätään lause: "Toimialoille muodostetaan ainakin seuraavat lautakunnat:"
Kannattaja: Silvia Modig

1. äänestys:
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaarin Taipaleen palautusehdotuksen mukaan
Jaa-äänet: 12
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Hannele Luukkainen, Silvia Modig,
Lasse Männistö, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen,
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 3
Osku Pajamäki, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 3.

2. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 15
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Hannele Luukkainen, Silvia Modig,
Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika
Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kaupunginhallitus hyväksyi Lasse Männistön vastaehdotuksen äänin 0
- 15.

3. äänestys:
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan muutettuna
Jaa-äänet: 10
Otso Kivekäs, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Hannu Oskala,
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Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki,
Laura Rissanen, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Kaarin Taipale, Pilvi
Torsti
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 5.

Kaupunginhallitus hyväksyi kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen
Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Hannele Luukkainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, jonka perustelut ilmenevät hänen tekemästään palautusehdotuksesta.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Uusi kuntalaki
Johtamisen jaoston työsuunnitelma
Johtamisjärjestelmän uudistaminen reunaehdot vertailut ja mahdollisuudet
Johtamisuudistuksen vuorovaikutus raportti
Teknisen sektorin uudistamistarpeiden selvitys
Kulttuuritoimen selvitysryhmän raportti
Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

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
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2016

17 (142)

Kj/2
29.02.2016

Kaupunginvaltuusto päättää, että seuraavan valtuustokauden alusta
1.6.2017 alkaen kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio järjestetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:
Luottamushenkilöorganisaatio ja johtaminen
o Kaupunginvaltuuston koko on 85 valtuutettua.
o Kaupunginvaltuuston roolia vahvistetaan ja kuntavaalien
tuloksen heijastumista kaupungin johtoon lisätään valitsemalla kaupunginhallitus kaupunginvaltuutetuista ja varavaltuutetuista.
o Kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten koosta päätetään jatkovalmistelussa.
o Kaupunginhallituksen vakituisia jaostoja ovat konsernijaosto ja elinkeinojaosto. Muita jaostoja voidaan perustaa
valtuustokausikohtaisesti. Jatkovalmistelussa selvitetään
digitalisaatiojaoston perustamista ensi valtuustokaudelle.
o Erotetaan virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko
selkeästi toisistaan ottamalla käyttöön pormestarimalli.
o Valtuusto valitsee pormestarit ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan.
o Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana
ja apulaispormestarit toimialalautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä.
o Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.
o Jatkovalmistelussa määritellään tarve valtuustokauden
alussa suurimman valtuustoryhmän aloitteesta valtuustoryhmien kesken neuvoteltavalle pormestariohjelmalle.
Pormestariohjelman suhde valtuustostrategiaan määrittyy
jatkovalmistelussa.
o Kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen esittelijänä.
Mikäli kansliapäällikön esitys poikkeaa toimialasta vastaavan pormestarin tai apulaispormestarin kannasta eikä
pormestari anna asialle esittelylupaa, alistetaan pohjaesityksen muoto pormestariston (ent. johtajisto) päätettäväksi. Pormestaristossa tehdyn sisällöllisen päätöksen esittely kaupunginhallitukselle voisi tapahtua pormestarin toimesta.
o Palvelujen asukaslähtöisyyden parantamiseksi sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen strategisen ohjauksen tehostamiseksi otetaan käyttöön palvelukokonaisuudet yhdistävä ja ohjattavia yksiköitä vähentävä toimialamalli
o Lautakuntarakennemallia uudistetaan siirtymällä toimialalautakuntiin.
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
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2016

18 (142)

Kj/2
29.02.2016

Toimiala- ja lautakuntarakenteen päälinjaukset
o Hallintokuntien rajoja poistetaan yhdistämällä lautakuntia
ja virastoja laajemmiksi toimialoiksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Toimialoja on keskushallinnon lisäksi korkeintaan neljä, ja ne voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi, opetus- ja varhaiskasvatustoimi, tekninen toimi
sekä kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi.
o Lautakunnille muodostetaan tarvittava määrä jaostoja jatkovalmistelussa siten, että monipuolinen edustus, eri alojen tuntemus ja yhteydet kansalaisyhteiskuntaan voidaan
varmistaa ja että jaostot mahdollistavat luottamushenkilöille sisällöllisen perehtymisen käsiteltäviin asioihin riittävällä tarkkuudella.
o Toimialajohtajat toimivat lautakuntien esittelijöinä.
o Tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto jatkavat suoraan
kaupunginvaltuuston alaisuudessa
o Keskushallinto toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa.
o Kaupunkikonsernille tukipalveluja tuottavien liikelaitosten
ohjaus keskitetään keskushallintoon. Tukipalveluliikelaitoksilla on johtokunnat.
Lautakuntarakenteen valmistelun lähtökohtia
o Teknisen toimen alalle muodostetaan kaksi lautakuntaa ja
yksi johtokunta: tekninen lautakunta, pelastuslautakunta
ja liikenneliikelaitoksen johtokunta.
o Opetus- ja varhaiskasvatustoimen alalle muodostetaan
yksi lautakunta. Lautakunnalla on ainakin suomenkielinen
ja ruotsinkielinen jaosto.
o Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen alalle muodostetaan yksi lautakunta
o Sosiaali- ja terveystoimen alalla on sosiaali- ja terveyslautakunta
o Lautakuntien, johtokuntien ja jaostojen jäsenmääristä tehdään esitys jatkovalmistelussa
Operatiivisen organisaation päälinjaukset
o Kansliapäällikkö nimitetään määräajaksi johtajasopimuksella. Toimialajohtajien virkasuhteen muoto määrittyy jatkovalmistelussa.
o Johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on yhtäältä
poliittisen ohjauksen ja päätöksenteon ja toisaalta ammattiosaamiseen perustuvan virkamiesvalmistelun roolien
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selkiyttäminen. Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies. Jatkovalmistelussa on selvitettävä, voivatko toimialajohtajat olla substanssiasioissa vastuussa suoraan apulaispormestarille ja toimialalautakunnalle.
Keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö.
Toimialaa johtaa toimialajohtaja.
Toimialan seuraava organisaatiotaso muodostetaan palvelukokonaisuuksista.
Esimies-alaissuhteet määrittyvät pääasiallisesti tarkempien hallinto- ja johtosääntöjen valmistelun yhteydessä
Jatkovalmistelussa otetaan huomioon sosiaali- ja terveyshallinnon uudistus.

Toimialarakenteen muodostamisen lähtökohtia
o Toimialojen rakenne on tässä päätöksessä esitetty pääkohdittain. Toimialojen tarkempi muodostaminen ja palvelukokonaisuudet valmistellaan hallintosääntövalmistelun
yhteydessä.
o Organisaation osien nimistä voidaan tehdä ehdotuksia
hallintosääntövalmistelun yhteydessä
o Keskushallinto ja siihen kuuluvat palvelukokonaisuudet
muodostetaan nykyisestä kaupunginkansliasta ja tietokeskuksen, henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen
sekä ja eräistä hankintakeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston tehtävistä
o Keskushallinnon roolia kaupunkikonsernin kokonaisuuden
ohjaajana kehitetään nykyisen mallin pohjalta
o Keskushallintoon organisoidaan taloushallintopalvelu-,
palvelukeskus- ja työterveysliikelaitosten johtokunnat
o Teknisessä toimessa teknisen lautakunnan alaisuuteen
kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisestä
kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta, asuntotuotantotoimistosta, rakennusvirastosta, rakentamispalvelusta, tukkutorista, rakennusvalvontavirastosta ja ympäristökeskuksesta sekä eräistä muista rakennuttamistehtävistä.
o Teknisessä toimessa liikenneliikelaitoksen johtokunnan
alaisuuteen kuuluva palvelukokonaisuus muodostetaan
nykyisestä liikennelaitos-liikelaitoksesta
o Teknisessä toimessa pelastuslautakunnan alaisuuteen
kuuluva palvelukokonaisuus muodostetaan nykyisestä
pelastuslaitoksesta
o Opetus- ja varhaiskasvatustoimessa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat palvelukokoPostiosoite
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naisuudet muodostetaan nykyisistä opetusvirastosta ja
varhaiskasvatusvirastosta
Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimessa kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisistä kulttuurikeskuksesta, kaupunginkirjastosta, kaupunginmuseosta, taidemuseosta, kaupunginorkesterista, Korkeasaaren eläintarhasta, suomenkielisestä työväenopistosta ja ruotsinkielisestä työväenopistosta, liikuntavirastosta ja nuorisoasiainkeskuksesta
Sosiaali- ja terveystoimessa sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisestä sosiaali- ja terveysvirastosta
Palvelukokonaisuuksien muodostamisen tavoitteena on
uudistuksen periaatteiden mukainen organisaatio
Palvelukokonaisuuksien tehtävät ja määrä toimialoittain
määritellään hallintosääntövalmistelun yhteydessä
Palvelukokonaisuuksien määrän tulee kokonaisuutena olla merkittävästi pienempi kuin nykyisten virastojen määrä
Nykyisten virastojen hallintotehtävät keskitetään toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole tarkoituksenmukaista
keskittää keskushallintoon.

Osallisuus
o Tehdään osana muutosta kaupunkilaisten osallistumisen
linjaukset, joissa määritellään, miten aiemmin tehtyjä
osallistumisen ja kuulemisen kokeiluja vakinaistetaan ja
otetaan käyttöön, sisältäen ainakin osallistuvan budjetoinnin, asukas- ja käyttäjäraadit sekä verkko-osallistumisen.
Tavoitteena on vahvistaa asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumista palveluiden kehittämiseen.
o Osana osallistumisen linjauksia, osallistuvan budjetoinnin
käyttö vakinaistetaan nuorisotoimessa ja opetuksessa ja
selvitetään laajentamista muihin soveltuviin toimiin.
o Jatkovalmistelussa valmistellaan uuteen johtamisjärjestelmään ja toimialalautakuntarakenteeseen kytkeytyvä Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli
Jatkovalmistelun periaatteet
Asukaslähtöisyys kaupungin palvelukokonaisuudessa paranee.
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet paranevat kaupunkitasoisesti ja alueellisesti.
Kaupunkikokonaisuuden ohjattavuus paranee.
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Valmistelu ja päätöksenteko säilyvät selkeästi erillään.
Luottamushenkilöiden toimintaedellytykset paranevat.
Kaupungin toiminnan tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat.
Varaudutaan hallitusohjelman uudistusten toteuttamiseen.
Edistetään kaupungin ja metropolialueen yhteistoimintaa.
Tiivistelmä
Kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaohjelmaan sisältyy, että
kaupungin johtamisjärjestelmä uudistetaan. Uudistusta on valmistellut
kaupunginhallituksen johtamisen jaosto loppuvuodesta 2013 alkaen.
Jaosto on tehnyt tiedonkeruuta ja kaupunkivertailuja vuonna 2014 ja
vuoden 2015 alkupuolella. Keväällä 2015 jaosto teki uudistamisesta kyselyn valtuustoryhmille. Kesäkuussa 2015 käynnistettiin uudistuksen
päälinjausten valmistelu. Syyskuussa 2015 toteutettiin vuorovaikutus
kaupunkilaisille ja muille sidosryhmille.
Johtamisen jaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungin johtamisjärjestelmä uudistettaisiin siten, että kaupungin johtamismalli on
pormestarimalli. Hallintokuntien rajoja poistetaan yhdistämällä lautakuntia ja virastoja laajemmiksi toimialoiksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaupunginhallituksen jäsenet valitaan valtuutetuista.
Johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön seuraavan valtuustokauden alkaessa 1.6.2017.
Kaupunginhallituksen tarkoituksena on kaupunginvaltuuston hyväksyttyä esityksen valmistella uusi hallintosääntö kaupunginvaltuuston päätettäväksi kevätkaudella 2016.
Esittelijän perustelut
Johtamisjärjestelmän uudistaminen strategiaohjelmassa
Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymään strategiaohjelmaan sisältyy, että uudistetaan kaupungin johtamisjärjestelmä. Uudistuksen tavoitteena on kunnallisvaalituloksen heijastuminen kaupungin johtoon,
demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen ja
kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolin vahvistaminen kaupungin
johtamisessa. Uudistusta valmistelemaan nimetään kaupunginhallituksen jaosto, jossa edustettuina ovat kaikki kaupunginhallitusryhmät.
Jaosto tekee esitykset johtamisjärjestelmän uudistamisesta niin, että ne
voivat astua voimaan vuoden 2017 alussa.
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Kaupunginvaltuuston 9.10.2013 § 357 muuttamassa kaupunginhallituksen johtosäännössä todetaan jaoston tehtäväksi: Johtamisen jaoston
tehtävänä on tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta siten, että uudistukset voivat tulla voimaan vuoden 2017 alussa.
Strategiaohjelman hyväksymisen jälkeen on kuntalakia ja vaalilakia uudistettu siten, että jatkossa kuntavaalit ovat huhtikuussa ja uusi valtuustokausi alkaa kesäkuun alussa. Vuoden 2013 alussa aloittanut valtuusto jatkaa toimintaansa toukokuun 2017 loppuun. Seuraava valtuustokausi alkaa 1.6.2017. Johtamisen jaosto on valmistellut esityksiään siten, että ne voivat tulla voimaan seuraavan valtuustokauden alusta.
Johtamisuudistuksen valmistelu
Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto kävi kokouksessaan
29.11.2013 jaoston työskentelyä koskevan lähetekeskustelun. Jaoston
seminaarissa 16.–17.1.2014 työstettiin lähetekeskustelun ja tausta- aineiston pohjalta jaoston työsuunnitelmaa. Jaosto hyväksyi kokouksessaan 3.2.2014 työsuunnitelman, joka sisälsi aikataulun vuosille 2014–
2015. Työsuunnitelma sisälsi liitteenä johtamisjärjestelmän ja vertailukaupunkien arvioinnin kysymysluettelon, jota on hyödynnetty tiedonhankinnassa ja uudistuksen valmistelussa.
Tehdyn tiedonhankinnan perusteella on esityslistan liitteenä olevassa
muistiossa kuvattu johtamisjärjestelmän uudistamisen vaihtoehtoja työsuunnitelman mukaisesti.
Johtamisen jaosto on vuonna 2014 perehtynyt suomalaisten, pohjoismaisten ja eurooppalaisten kaupunkien johtamisjärjestelmiin, näkemyksiin kaupungin johtamisesta sekä seurannut kuntalain uudistusta ja
kuntauudistusta.
Lisäksi jaosto kävi 27.5.2014 Tampereella tutustumassa Tampereen
toimintamalliin. Päivän aikana kuultiin pormestarin, apulaispormestarin,
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä Tampereen keskushallinnon
virkamiesten näkemyksiä Tampereen johtamismallista. Jaoston tiedonhankinnan teemoja oli yhdistetty 24.–26.6.2014 kaupunginhallituksen
Saksaan suuntautuneen opintomatkaan, johon osa jaoston jäsenistä
osallistui. Matkalla perehdyttiin mm. Saksan kunnallishallintoon, Stuttgartin aluehallintoon ja Stuttgartin kaupungin johtamisjärjestelmään.
Johtamisen jaoston työskentelyn yhteenvetona johtamisuudistuksen
tarpeesta voidaan todeta seuraavaa
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o Helsingin johtamisjärjestelmää ja organisaatiota ei kokonaisuutena ole uusittu viime vuosina ja jopa vuosikymmeninä
o Julkisuudessa ja kaupunginvaltuustossa kaupunginjohtajamallista on keskusteltu apulaiskaupunginjohtajien valinnan yhteydessä
o Nykyrakenne ei tue virastorajat ylittävää toimintaa ja asukaslähtöisyyttä
o Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten jalkautuminen virastojen toimintaan kestää pitkään ja vaihtelee virastoittain.
Yhteenvetona johtamisen jaoston työskentelystä muiden kaupunkien
uudistusten ja vertailujen pohjalta voidaan todeta seuraavaa
o Jaosto on tarkastellut Suomen suurten kaupunkien sekä
eräiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten kaupunkien
johtamista
o Tampereen mallia on seurattu tarkasti
o Ulkomaisista vertailuista ei ole suoraan hyötyä
o Suomen suurten kaupunkien yhteenveto johtamisuudistuksista
 Pormestarimalli on hylätty, siellä missä sitä on selvitetty
 Toimialamalliin on siirrytty monissa vertailukaupungeissa
 Palkallisia luottamushenkilöitä käytössä vähän
 Puheenjohtajamallista ei kokemuksia
o Vertailu on haastavaa, koska paikallinen poliittinen kulttuuri ja historia vaikuttaa
Keskeinen johtopäätös on, että johtamisjärjestelmän valinnoissa mikään tarkastelluista malleista ei sellaisenaan suoraan sovellu Helsinkiin.
Valmistelusta on lisäksi todettava, että vuoden 2013 lopulta vuoden
2015 alkuun johtamisjärjestelmän uudistamisen tiedonhankinta tapahtui
Kataisen ja Stubbin hallitusten aikana. Maan hallituksen tavoitteena oli
tuolloin kuntarakenneuudistus, metropoliuudistus ja kuntayhtymiin perustuva sote-uudistus.
Johtamisen jaosto päätti 29.4.2015 esittää kaupunginvaltuuston valtuustoryhmille johtamisjärjestelmän uudistamista koskevat kysymykset.
Vastaukset on merkitty tiedoksi johtamisen jaostossa 15.6.2015 ja
14.9.2015. Kysymyksiin vastasivat yhtä lukuunottamatta kaikki valtuustoryhmät.
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Johtamisen jaosto totesi 15.6.2015, että seuraavaksi käynnistyy uudistuksen päälinjausten valmistelu. Valmistelun alusta alkaen kutsutaan
mukaan aktiivisen vuorovaikutuksen keinoin keskustelemaan ja kommentoimaan uudistusta kaupunkilaiset sekä kaupungin keskeiset sidosryhmät. Lisäksi järjestettiin valtuustoinfo johtamisjärjestelmän uudistamisesta 9.9.2015.
Vuorovaikutusta varten kaupungin verkkosivuille luotiin sivusto
http://www.hel.fi/johtaminenuudistuu. Vuorovaikutuksen välineenä käytetty verkkoaivoriihi avattiin 31.8.2015 kolmen viikon ajaksi päättyen
21.9.2015. Verkkoalustalla oli mahdollista ottaa kantaa kolmeen peruskysymykseen: kaupungin palvelukokonaisuuden muodostamiseen,
kansalaisten oman osallisuuden ratkaisuihin sekä kaupungin johtamismalliin. Verkkoaivoriihityövälineen etuna on sen mahdollistama vuorovaikutteisuus, jossa vastaajat voivat sekä toimittaa omat vastaukset että päästä arvioimaan muiden vastauksia. Vuorovaikutuksesta tiedotettiin laajasti sähköisesti ja mainoksella kaupungin ilmoituslehdissä. Internetin lisäksi vastausmahdollisuus oli 16 pisteessä kaupungin asukastaloverkostossa, kaupungintalon Virka-infossa sekä 6 kirjastossa. Helsinkiläisiä kutsuttiin myös kaupungintalossa 8.9.2015 järjestettyyn asukastilaisuuteen, jossa keskustelua käytiin kahden paneelin teemojen pohjalta.
Vastauksia saatiin 21.9.2015 mennessä verkossa 755 vastaajalta ja lisäksi kirjallisia vastauksia 40 vastaajalta.
Tärkeänä ja asiantuntevana vastaajaryhmänä kaupungin oma henkilöstö saattoi tunnistautua erikseen kyselyssä. Henkilöstölle viestitettiin kyselystä kaupungin sisäisten viestintäkanavien kautta. Henkilöstöjärjestöjä uudistuksesta ja vastausmahdollisuudesta informoitiin myös henkilöstöpoliittisessa työryhmässä ja henkilöstötoimikunnassa. Suurin vastaajaryhmä (46,7%, 353 vastaaja) olikin kaupungin työntekijöitä.
Verkkoaivoriihen, asukastilaisuuden ja muun palautteen aineisto täydentää johtamisen jaostolle tehtyä valmistelua kaupunkilaisten näkökulmalla käsiteltäviin aiheisiin. Vuorovaikutuksella on osaltaan pyritty lisäämään yhteistä keskustelua kaupungin uudistamisesta. Vuorovaikutuksen tulokset heijastelevat johtamisjärjestelmän kokonaisuuden monimuotoisuutta ja eri ratkaisuihin liittyviä arvovalintoja. Vuorovaikutuksen tulokset on käsitelty johtamisen jaostossa 5.10.2015.
Vuorovaikutuksen tuloksia on hyödynnetty valmisteltaessa johtamisuudistuksen päälinjauksia.
Lainsäädännön reunaehdot, kuntalaki
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Seuraavassa on esitetty tiivistetysti tämän johtamisjärjestelmäpäätöksen kannalta keskeiset kuntalain pykälät. Tässä päätöksessä olevat
viittaukset kuntalakiin tarkoittavat uutta vuoden 2015 kuntalakia
(410/2015), joka on tullut voimaan toukokuussa 2015. Lain siirtymäsäännösten mukaan mm. sen toimielimiä ja johtamista, asukkaiden
osallistumisoikeuksia, luottamushenkilöitä sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat säännökset tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alussa eli 1.6.2017.
Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto (16§). Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:
Yli 500 000: valtuutettuja vähintään 79. Jollei valtuusto tee päätöstä
valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä.
Valtuuston päätös valtuutettujen lukumäärästä on annettava oikeusministeriölle tiedoksi vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä eli
31.12.2016 mennessä. Päätös voidaan tehdä joko erillisenä tai osana
johtamisuudistusta koskevaa laajempaa päätöstä.
Toimielinten kokoonpanosta valtuusto voi päättää (31§), että:
1.

2.

kunnanhallitukseen ja lautakuntaan voidaan valita vain
valtuutettuja ja varavaltuutettuja, jolloin lautakuntaa voidaan kutsua valiokunnaksi (valiokuntamalli);
kunnanhallituksen jäseniä valitaan lautakuntien tai valiokuntien puheenjohtajiksi (puheenjohtajamalli).

Valtuusto voi päättää, että valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lautakuntien ja valiokuntien
puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisina luottamushenkilöinä (33 §).
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista (37 §).
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi päättää, että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari. (38§).
Kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Kunnanhallituksen
puheenjohtajan muista tehtävistä määrätään hallintosäännössä. (40§).
Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan
kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa
määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnPostiosoite
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jaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä
määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet
ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto. (42 §).
Pormestari on kunnan luottamushenkilö, joka toimii kunnanhallituksen
puheenjohtajana (44 §).
Pormestarin lisäksi kunnassa voi olla apulaispormestareita. Apulaispormestari on luottamushenkilö, jonka valintaan, vaalikelpoisuuteen ja toimikauteen sovelletaan, mitä 44 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään pormestarista. Apulaispormestarin tehtävistä määrätään kunnan hallintosäännössä. (45 §).
Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada virka- tai työvapaata
työstään päätoimisen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luottamustoimi päättyy ennenaikaisesti vaalikelpoisuuden menettämisen tai
erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai työvapaa
ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen
työhön palaamistaan. (80 §).
Valtuusto päättää päätoimiselle ja osa-aikaiselle luottamushenkilölle
maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella ja osaaikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla.
Pormestarin ja kunnanosavaaleja koskeva lainsäädäntö
Vireillä olleessa esityksessä ehdotettiin muutettavaksi kuntalakia ja
vaalilakia siten, että mahdollistetaan kunnan pormestarin ja alueellisen
toimielimen valinta suoralla vaalilla (pormestarinvaali, kunnanosavaalit). Valtuusto voisi päättää, että pormestari tai alueellisten toimielinten
jäsenet valitaan kunnassa suorilla vaaleilla. Vaalit toimitettaisiin kuntavaalien yhteydessä. Valtiovarainministeriön tiedotteen 4.12.2015 mukaan esitystä ei viedä tässä vaiheessa eteenpäin. Lausunnolla olleiden
lakimuutosten tarvetta arvioidaan vuoden 2016 alussa käynnistyvässä
Tulevaisuuden kunta – hankkeessa. Lakimuutosten jatkovalmistelussa
tulee ottaa huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, itsehallintoalueiden perustaminen ja aluehallintouudistusta koskeva kokonaisuus, jotka linjataan keväällä 2016. Tämän perusteella on mahdollista
arvioida suoria vaaleja koskevien lakimuutosten tarvetta suhteessa
kunnan rooliin, asemaan, tehtäviin, johtamiseen sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kokonaisuuteen.
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Kaupunginhallitus on 24.8.2015 antanut asiasta valtiovarainministeriölle lausunnon. Lausuntopyynnössä todettiin, että tarkoituksena on, että
lakimuutokset voisivat tulla voimaan vuonna 2016 siten, että pormestarinvaali ja kunnanosavaalit olisivat kuntien käytettävissä vuoden 2017
kuntavaalien yhteydessä.
Kaupunginhallitus ei ottanut kantaa pormestarin suoran vaalin mahdollistamiseen lainsäädännössä ja totesi, että lainsäädäntövalmistelussa
tulisi pidättäytyä erillisistä vaalijärjestelmään liittyvistä yksittäisistä muutoksista ennen kuin on selvillä valtakunnallisesta sote-ratkaisusta ja
mahdollisista muista hallinnonuudistuksista seuraavat muutostarpeet
vaalijärjestelmään.
Kaupunginhallitus otti kielteisen kannan kysymykseen tulisiko alueellisten toimielinten valitseminen suorilla vaaleilla mahdollistaa lainsäädännössä.
Kaupunginhallitus ei ottanut kantaa kysymyksiin ottaisiko Helsinki tulevaisuudessa käyttöön pormestarinvaalin tai kunnanosavaalin.
Hallitusohjelman reunaehdot
Hallitusohjelman kokonaiskuvana on, että maan hallitus on luomassa
Suomeen uuden kolmiportaisen julkisen hallinnon järjestelmän, joka
koostuu kunnista, kuntaa suuremmista itsehallintoalueista ja valtiosta.
Sotea ollaan siirtämässä itsehallintoalueille vuoden 2019 alusta. Valtion
aluehallinnon ja maakuntahallinnon ensisijainen ratkaisu ovat itsehallintoalueet. Järjestelmä avaa mahdollisuuden siirtää myös muita kuntien
tehtäviä itsehallintoalueille.
Sisäministeriö on 17.9.2015 käynnistänyt hankkeen pelastustoimen uudistamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on uudistaa pelastustoimi sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen uudistamisen yhteydessä muodostettavien itsehallintoalueiden pohjalle samassa aikataulussa ja samalla aluejaolla. Pelastustoimen uudistuksen on tarkoitus edetä yhtä
aikaa sote-uudistuksen kanssa niin, että tehtävät siirtyisivät kunnilta itsehallinnollisille alueille vuoden 2019 alusta.
Kokonaisuutena uudistusten toteutuessa kuntien tehtäväalue on pienenemässä.
Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen kannalta haasteena on
valtion uudistusten toteutumisen aikataulu. Johtamisjärjestelmän uudistamisen pohjaksi ei hallitusohjelman toteutussuunnitelman aikataulujen
perusteella saada varmuutta kuntia koskevasta lainsäädännöstä kuluvan valtuustokauden aikana.
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Sote-uudistuksesta on aikataulutettu päätös alueiden määrästä ja rahoituksen perusratkaisusta lokakuulle 2015, hallituksen esitys lokakuulle 2016 ja laki voimaan heinäkuusta 2017.
Aluehallinnosta on aikataulutettu hallituksen esityksen luonnos joulukuulle 2016 ja hallituksen esitys toukokuulle 2017 sekä lainsäädäntö
voimaan 2019 alusta.
Hallitus linjasi 20.10.2015 sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamista ja 7.11.2015 itsehallintoalueiden määrän ja aluejaon perusteet, joita käytetään valmisteltaessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia ja itsehallintoaluelakia. Sosiaali- ja terveysministeriö ja
valtiovarainministeriö ovat lähettäneet hallituksen linjaukset sote-uudistuksesta ja itsehallintoalueista lausunnolle. Lausuntoaikaa on 9.2.2016
saakka, jotta kunnat, kuntayhtymät ja muut toimijat voivat ottaa kantaa
linjauksiin. Hallituksen lakiesitys viimeistellään saatujen lausuntojen perusteella. Lakiesitys lähetetään lausunnolle keväällä 2016.
Tulevaisuuden kunta -reformista on valtiovarainministeriö asettanut
18.12.2015 hanketta valmistelemaan parlamentaarinen työryhmän.
Selvitys kunnan roolista hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet valmistellaan vuoden 2017 aikana
siten, että muutokset tulisivat voimaan vuoden 2019 alussa.
Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistyötä on perusteltua jatkaa,
koska uudistuksella voidaan varautua sekä nykytilan jatkumiseen että
kuntia koskeviin uudistuksiin. Kaupungin organisaatiossa on uudessakin tilanteessa ratkaistavana poliittisen johtamisen malli, asukaslähtöisyyden parantaminen sekä teknisen sektorin ja kulttuurialan organisoinnin parantaminen.
Johtamisuudistuksen keskeiset valinnat
Valtuuston koko
Valtuuston koko on Helsingissä kuntalain mukaan asukasluvun perusteella 79 valtuutettua, ellei kaupunki toisin päätä. Ylärajaa valtuutettujen määrälle ei ole asetettu.
Valmistelussa ei ole tullut esiin syitä, jotka edellyttäisivät valtuuston
koon muuttamista, joten on perusteltua jatkaa nykyisellä 85 valtuutetun
valtuustolla.
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen roolin vahvistaminen
Kaupunginvaltuuston roolia vahvistetaan ja kuntavaalien tuloksen heijastumista kaupungin johtoon lisätään valitsemalla kaupunginhallitus
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kaupunginvaltuutetuista ja varavaltuutetuista. Voimassa olevassa kaupunginhallituksen johtosäännössä ei ole määritelty, että kaupunginhallituksen jäsenten tulisi olla kaupunginvaltuutettuja tai varavaltuutettuja.
Viime vuosien aikana on kaupunginhallituksessa ollut ajoittain jäseninä
muita kuin valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kaupunginhallituksen koko on nyt 15 jäsentä.
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen roolia vahvistetaan valitsemalla lautakuntien puheenjohtajat kaupunginhallituksen jäsenistä.
Tämä tarkoittaa kuntalain 31 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun
puheenjohtajamallin käyttöönottoa.
Kaupungin johtamisen haasteeksi on useissa yhteyksissä ja mm. kaupunginvaltuuston keskusteluissa todettu johtamisen hajanaisuus. Tämä
ilmenee mm. siinä, kaupunginvaltuuston hyväksymää strategiaohjelmaa on tulkittu eri tavoin eri lautakunnissa. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan muissa toimielimissä kuten lautakunnissa on läsnäolo- ja puheoikeus mm. kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla. Lautakunnissa on myös
runsaasti jäseniä, jotka eivät ole valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Nykyisellä menettelyllä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ohjaus ei riittävästi toteudu lautakunnissa.
Kaupunginhallituksen jäsenen ollessa lautakunnan puheenjohtaja vahvistuu valtuuston ja kaupunginhallituksen ohjaus.
Kaupunginhallitukselle muodostetaan kaupunginhallituksen roolin vahvistamiseksi kaksi jaostoa: konsernijaosto ja elinkeinojaosto. Jatkovalmistelussa selvitetään digitalisaatiojaoston perustamista ensi valtuustokaudelle.
Konsernijaosto huolehtii konserniohjaukseen liittyvistä tehtävistä. Kuntakonsernin johtamisen merkitys on mm. kuntalain muutosten ja yhtiöittämisten vuoksi edelleen korostunut. Valtuustoryhmille tehdyn kyselyn
vastauksissa ei esitetty merkittäviä yhdensuuntaisia muutostarpeita
konsernijaostolle.
Elinkeinojaosto huolehtii mm. kaupungin elinkeinojen kehittämiseen sekä kansainvälisyyteen liittyvistä asioista. Tarkempi toimiala määritellään
jatkovalmistelussa. Koska samaan aikaan teknisen toimen uudistamisessa pyritään uudistamaan ja sujuvoittamaan teknisen sektorin toimintoja, syntyy teknisellä sektorilla tilanne, jossa maankäytön suunnitteluun ja kaupungin maaomaisuuden hallintaan liittyvää valmistelua ja
päätöksentekoa on yhden johdon alla. Jatkovalmistelussa arvioidaan
toimivallan jako kaupunginhallituksen, sen jaostojen ja teknisen toimialan välillä ja tehdään tarvittavat esitykset työnjaosta.
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Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston tehtävä päättyy johtamisjärjestelmän uudistamisen myötä. Tietotekniikkajaoston osalta tietotekniikan ohjaus ja johtaminen liittyy kiinteästi kunkin toimialan ja palvelukokonaisuuden johtamiseen. Tietotekniikkaan liittyvän päätöksenteon ja
johtamisen tulee tapahtua osana palvelutoiminnan muuta päätöksentekoa. Tietotekniikkajaoston kokemusten perusteella tietotekniikan, tietohallinnon ja tietotekniikkaohjelman ohjauksesta tehdään jatkovalmistelussa esitykset hallintosääntövalmistelun yhteydessä.
Palvelujen asukaslähtöisyyden parantamiseksi sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ohjauksen tehostamiseksi otetaan käyttöön
palvelukokonaisuudet yhdistävä ja ohjattavia yksiköitä vähentävä toimialamalli. Toimialamalli liittyy tavoitteeseen ratkaista eri toimialojen
välisten palvelujen siiloutumista. Kokoamalla palveluja ja palvelukokonaisuuksia yhden toimialajohdon alle pyritään parantamaan asukas- ja
asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisuuden hallintaa. Tämän voidaan tulkinta
olevan yksi keskeinen syy, miksi monet suurista kaupungeista ovat siirtyneet toimialamalliin.
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen näkökulmasta ohjattavien
yksiköiden määrä vähenee, jolloin strategisen ohjauksen mahdollisuus
paranee. Toimialoiltaan laajemmille ja painoarvoltaan suuremmille lautakunnille on mahdollista delegoida nykyistä enemmän toimivaltaa.
Näin kaupunginhallituksen mahdollisuus keskittyä strategiseen ohjaukseen paranee. Toimivallan delegointi lautakunnille lisää päätöksenteon
demokraattisuutta.
Lautakuntarakennetta uudistetaan siirtymällä toimialalautakuntiin. Toimialojen yhtenäisen poliittisen ohjauksen vuoksi palvelukokonaisuuksia
on perusteltua ohjata suurempina kokonaisuuksina selkeämmän lautakuntarakenteen kautta. Kaupungin nykyisessä johtamisjärjestelmässä
yksi lautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta ohjaa lähes puolta kaupungin toiminnasta. Vuoden 2013 alussa toimintansa aloittaneen yhdistetyn sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaali- ja terveysviraston toiminnasta ei ole käytettävissä kokonaisarviointia, mutta uudistusta voi
pitää onnistuneena.
Sosiaali- ja terveystoimen fuusiosta on valmistunut Helsingin yliopiston
sosiaalitieteiden laitoksen tutkimus, jossa tarkasteltiin kuinka henkilöstö
koki fuusion. Johtopäätöksissä todetaan, että näyttää kokonaisuutena
siltä, että ruohonjuuritaso on varsin hyvässä kunnossa, mutta ylätason
prosessit muodostavat haasteen pian kolme vuotta täyttävän sosiaalija terveysviraston menestykselle. Tutkijat esittävät käytännön suosituksena huomion kiinnittämistä oikeudenmukaiseen johtamiseen. Tutkimuksessa esitetään työkaluja oikeidenmukaisuuden kokemusten vah-
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vistamiseksi. Näitä työkaluja voidaan hyödyntää kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistyössä.
Myös vuoden 2014 alusta toteutettu keskushallinnon uudistus on toimialamallin mukainen ja toimialajohtamista tukeva. Kaupunginkansliaan on keskitetty kaupunkikonsernin kokonaisohjauksen toiminnot. Nämä ovat kaikkia toimialoja ohjaavat ja tukevat talous-, suunnittelu-, henkilöstö-, hallinto-, tietotekniikka-, viestintä- ja oikeuspalvelutoiminnot sekä kaikkia toimialoja läpileikkaava elinkeinojen kehittäminen.
Strategiaohjelman 2013–2016 mukaisissa organisaatioselvityksissä on
selkeästi esitetty toimintojen ja ohjauksen epäoptimaalinen kokonaisuus erityisesti teknisellä sektorilla, jossa monien prosessien ja palvelukokonaisuuksien päätöksenteko hajautuu useille lautakunnille. Samoin
kulttuurialan selvityksissä todettiin toimialan lauta- ja johtokuntien moninaisuus ja osin vähäiset tehtävät. Demokraattisen päätöksenteon toteutumista ja kokonaisohjauksen sekä sektoriasiantuntemuksen välistä
suhdetta on syytä tarkastella myös toimialalautakuntien mahdollista
jaostorakennetta valmisteltaessa.
Kaupungin johtamisen haasteeksi on todettu luottamushenkilöiden riittämätön mahdollisuus perehtyä käsiteltäviin asioihin. Haaste on erityisen suuri Helsingin suuressa organisaatiossa.
Ylimmän johdon johtamismalli
Erotetaan virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko selkeästi toisistaan ottamalla käyttöön pormestarimalli.
Valtuusto valitsee pormestarit ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan.
Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit toimialalautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä.
Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.
Strategiaohjelman mukaisesti malli mahdollistaa kunnallisvaalituloksen
heijastumisen kaupungin johtoon, demokraattisen päätöksenteon ja
sen vaikuttavuuden parantamisen ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolin vahvistamisen kaupungin johtamisessa.
Johtamisen jaoston 23.11.2015 linjaaman valtuustoryhmien puheenjohtajien pää- tai sivutoimisuuden vaihtoehtona on mahdollista tarkastella
jatkovalmistelussa mahdollisuutta luottamushenkilöiden palkkiosääntöön, jossa jatketaan kuntalain 82 §:n sallimalla tavalla vuosipalkkion
maksamista niille kaupunginhallituksen jäsenille, jotka eivät ole päätoiPostiosoite
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misia luottamushenkilöitä (pormestari ja apulaispormestarit). Valmistelussa tulee määriteltäväksi mm. kaupunginhallituksen muiden jäsenten
kuin pormestarin ja apulaispormestarin palkkiot. Vuosipalkkiota ei voida
palkkiosäännössä kuitenkaan sitoa jäsenen asemaan valtuustoryhmässään.
Toimiala- ja lautakuntarakenteen kokonaisuuden muodostaminen
Tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto jatkavat toimintaansa kaupunginvaltuuston alaisena. Tarkastusviraston yleishallinto on osa keskushallintoa.
Kaupungin toiminnot organisoidaan keskushallintoon ja korkeintaan
neljälle toimialalle, ja ne voivat olla esimerkiksi: tekninen toimi, opetusja varhaiskasvatustoimi, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi.
Seuraavassa on esitetty lähtökohtia lautakuntarakenteen muodostamiselle.
Nykyinen kaupunginkanslia muodostaa keskushallinnon ytimen. Keskushallinto on uudistettu vuoden 2014 alusta, kun hallintokeskus, henkilöstökeskus ja talous- ja suunnittelukeskus yhdistettiin kaupunginkansliaksi. Kaupunginkanslia toimii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä kaupunginhallituksen alaisuudessa. Nykyisen kanslian perusrakenne kaupungin keskitettyjen johtamis- ja hallintotoimintojen osalta on toimiva rakenne uudelle keskushallinnolle.
Toimialauudistuksen yhteydessä on perusteltua arvioida eräiden koko
kaupunkia koskevien toimintojen siirtämistä keskushallintoon. Nämä on
esitetty jäljempänä operatiivisen organisaation kohdassa.
Sosiaali- ja terveystoimeen ei ole syytä tehdä merkittäviä organisaatiomuutoksia sosiaali- ja terveyslautakunnan tai sosiaali- ja terveysviraston osalta. Yhdistetty sosiaali- ja terveystoimi on toiminut vuoden 2013
alusta. Perusteluna on, että yhdistetyn sosiaali- ja terveyslautakunnan
ja -viraston toiminta on edennyt hyvin ja lisäksi toiminta on ollut käynnissä uudessa organisaatiossa vasta kolme vuotta. Sote-uudistukseen
varautumisen kannalta ei ole perusteltua käynnistää uusia uudistuksia.
Varhaiskasvatustoimi siirretään sosiaali- ja terveystoimesta uuteen
opetus- ja varhaiskasvatustoimeen. Näin luodaan sote-uudistukseen
varautumisen kannalta tilanne, jossa muutoksen alaisena oleva sosiaali- ja terveystoimi on yhtenäisesti toimialaan keskittyvän luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon alaisuudessa. Varhaiskasvatus on valtakunnallisesti enenevässä määrin katsottu pikemminkin opetustoimen kuin
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sosiaalihuollon palveluksi. Helsingissäkin ruotsinkielinen varhaiskasvatus on jo osa opetustointa.
Sosiaali- ja terveystoimen alalle muodostetaan sosiaali- ja terveyslautakunta. Jatkovalmistelussa arvioidaan jaostojen tarve.
Opetus- ja varhaiskasvatustoimeen yhdistetään nykyiset opetuslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan toimialat. Varhaiskasvatus ja
opetus muodostavat kaupunkilaisten kannalta luontevan elinkaareen
liittyvän palveluketjun, jossa kaupungissa asuva koko ikäluokka on kaupungin palvelujen piirissä varhaiskasvatuksen alusta peruskoulun päättymiseen ja tavoitteellisesti toisen asteen päättymiseen.
Opetus- ja varhaiskasvatustoimen alalle muodostetaan yksi lautakunta.
Opetusalan erityislainsäädäntö edellyttää suomenkielistä ja ruotsinkielistä jaostoa. Mahdollinen muu jaostotarve arvioidaan jatkovalmistelussa.
Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi muodostetaan nykyisen sivistystoimen toiminnoista lukuun ottamatta opetuslautakunnan toimialaa, tietokeskusta, henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitosta ja työterveys -liikelaitosta.
Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi kattaa vapaan hakeutumisen piiriin kuuluvat kulttuurin, liikunnan, nuorisotoimen ja vapaan sivistystoimen palvelut. Toimiala luo laajasti kaikkia ja kaikenikäisiä kuntalaisia
monipuolisesti palvelevan kokonaisuuden.
Strategiaohjelman kulttuuritoimen organisointia koskevan selvityksen
väliraportissa on tarkasteltu kulttuurialan lauta- ja johtokuntien kokouksia ja käsiteltäviä asioita sekä niiden määrää. Tarkastelun perusteella
on perusteltua yhdistää toimielimiä.
Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimialalle muodostetaan yksi lautakunta. Jaostojen tarve arvioidaan jatkovalmistelussa.
Tekniseen toimeen yhdistetään pääosin nykyiset kaupunkisuunnitteluja kiinteistötoimen ja rakennus- ja ympäristötoimen toimialat. Teknisen
toimen alalle muodostetaan yksi toimialalautakunta eli tekninen lautakunta, pelastuslautakunta ja liikenneliikelaitoksen johtokunta.
Teknisen lautakunnan toimiala muodostetaan yhdistämällä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialan lautakuntien, yleisten töiden
lautakunnan ja ympäristölautakunnan sekä rakentamispalvelun ja tukkutorin toimialat.
Strategiaohjelman teknistä sektoria koskevissa selvityksissä on todettu
teknisen toimen prosessien kytkeytyminen toisiinsa sekä useita kehittäPostiosoite
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miskohteita. Teknisen viraston yhteisen toimitalon suunnittelu on pitkällä nykyisistä lautakunta- ja virastorajoista huolimatta.
Pelastuslautakunnan organisointiin ei ole perusteltua tehdä muutosta,
koska sisäministeriö on käynnistänyt hankkeen pelastustoimen siirtämiseksi sote-itsehallintoalueille vuoden 2019 alusta alkaen.
Liikennelaitos-liikelaitoksen organisointiin ei ole perusteltua tehdä muutosta. Liikennelaitoksen organisointi kytkeytyy seudulliseen liikennejärjestelmäkokonaisuuteen ja liikennelaitoksen organisointia arvioidaan
osana sen kehitystä. Liikelaitosmalliin ei tässä yhteydessä esitetä muutosta.
Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä ja tiedottamisessa on
otettava huomioon suomen ja ruotsinkielisten kieliryhmien tarpeet.
Kaupungin palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita voidaan palvella
kaksikielisesti kaikilla kaupungin tehtäväalueilla. Uusi lautakunta- ja toimialarakenne mahdollistaa ruotsinkielisen kieliryhmän tarpeiden paremman huomioon ottamisen, koska toimielinten ja organisaatioyksikköjen määrän vähentyessä voidaan huolehtia ruotsin kielen osaamisesta kaupungin organisaatiossa aiempaa keskitetymmin.
Lautakuntien, johtokuntien ja jaostojen jäsenmääristä tehdään esitys
jatkovalmistelussa.
Lautakunnille muodostetaan jatkovalmistelussa tarkoituksenmukainen
määrä jaostoja niin, että monipuolinen edustus, eri alojen tuntemus ja
yhteydet kansalaisyhteiskuntaan voidaan varmistaa.
Operatiivinen organisaatio
Kansliapäällikkö nimitetään määräajaksi johtajasopimuksella.
Vuoden 2015 kuntalaissa säädetään kunnanjohtajan johtajasopimuksesta ja kunnanjohtajan irtisanomisesta tai siirtämisestä muihin tehtäviin. Kunnanjohtaja voidaan irtisanoa tai siirtää muihin tehtäviin, jos hän
on menettänyt valtuuston luottamuksen. Kyseessä on viranhaltijan vahvaan palvelussuhdeturvaan eli ns. virassapysymisoikeuteen kohdistuva
rajoitus. Virassapysymisoikeuden tarkoituksena puolestaan on suojata
viranhaltija-asemaa ja virkatoimien hoitamisen mahdollisuutta vaikutteista vapaana.
Edellä tarkoitettua viranhaltijan oikeussuojan rajoitussäännöstä ei voida
tulkita laajentavasti niin, että myös muu johtava kunnallinen viranhaltija,
kuten kansliapäällikkö tai toimialajohtaja, voitaisiin kuntalain nojalla irtisanoa epäluottamuksen takia. Irtisanominen on mahdollista vain kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisilla perusteilla. SäännökPostiosoite
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sen mukaan viranhaltijaa ei saa irtisanoa, ellei tähän ole asiallista ja
painavaa syytä. Kunnan poliittisen johdon epäluottamusta johtavaa viranhaltijaa kohtaan ei yksinään voida pitää tässä tarkoitettuna asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena.
Vaikka kuntalain sääntely koskee vain kunnanjohtajan johtajasopimusta, oikeuskirjallisuudessa esitetyn kannan mukaan sellainen voidaan
tehdä myös kunnan muun viranhaltijan kanssa. Johtajasopimukseen ei
kuitenkaan voida ottaa määräyksiä johtavan viranhaltijan velvollisuudesta irtisanoutua. Jos kansliapäällikkö tai toimialajohtaja ei todetusta
epäluottamuksesta huolimatta irtisanoudu, johtajasopimus jää vaille
vaikutusta.
Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies.
Keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö.
Toimialaa johtaa toimialajohtaja.
Toimialan seuraava alempi organisaatiotaso muodostetaan palvelukokonaisuuksista.
Seuraavassa on esitetty lähtökohtia toimialarakenteen muodostamiselle.
Toimialojen muodostaminen nykyisistä virastoista ja liikelaitoksista on
esitetty pääkohdittain. Toimialojen tarkempi muodostuminen ja palvelukokonaisuudet sekä niiden tehtävät ja määrä toimialoittain valmistellaan hallintosääntövalmistelun yhteydessä.
Palvelukokonaisuuksien muodostamisen tavoitteena on uudistuksen
periaatteiden mukainen organisaatio. Palvelukokonaisuuksien määrän
tulee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ohjauksen parantamiseksi olla merkittävästi pienempi kuin nykyisten virastojen ja liikelaitosten määrä. Tämä tavoite palvelee myös viranhaltijajohtamisen yhtenäistämistä ja tehokkuutta. Tavoitteena tulee myös olla, että johtoon
kuuluvien viranhaltijoiden lukumäärä vähenee uudistuksessa.
Keskushallinnon roolia kaupunkikonsernin kokonaisuuden ohjaajana
kehitetään nykyisen mallin pohjalta. Nykyisten virastojen hallintotehtävät keskitetään toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon.
Organisaation osien nimistä voidaan tehdä ehdotuksia hallintosääntövalmistelun yhteydessä.
Keskushallinto
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Keskushallinto on uudistettu vuoden 2014 alusta yhdistämällä hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen toiminnot uudeksi kaupunginkansliaksi. Keskushallinto ja sen palvelukokonaisuus tai -kokonaisuudet muodostetaan nykyisestä kaupunginkansliasta ja tietokeskuksen, henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen sekä jatkovalmistelussa tarkennettavista eräistä hankintakeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston tehtävistä. Kaupunkikonsernille tukipalveluja tuottavien liikelaitosten ohjaus keskitetään keskushallintoon.
Nämä ovat taloushallintopalvelu-, palvelukeskus- ja työterveys -liikelaitokset.
Tietokeskuksen tiedontuotanto palvelee kaikkia toimialoja ja koko kaupungin strategista suunnittelua. Tietohallinnon osalta kaupunginarkiston toiminnot kytkeytyvät asiakirjahallinnon ja sähköisen arkistoinnin
osalta kaupunginkanslian prosesseihin. Näistä syistä tietokeskuksen
toimintojen yhdistäminen keskushallintoon on perusteltua.
Henkilöstöasiat kuuluvat nyt kaupunginjohtajan toimialalle ja myös ehdotetussa uudessa johtamisjärjestelmässä keskushallintoon. Henkilöstön kehittämispalvelut – liikelaitoksen toiminnot on perusteltua siirtää
keskushallintoon osana johtamisen, organisaation kehittämisen ja henkilöstöasioiden kokonaisuutta ja osana kaupunkiyhteisiä kaikille toimialoille tarjottavien tukipalvelujen kokonaisuutta. Organisaatioyksikköjen
vähentämiseksi ja liikelaitoksen pienen koon tuoman hallinnollisten
kustannusten vuoksi on perusteltua lopettaa toiminta liikelaitosmuodossa.
Samoin työterveysliikelaitoksen toiminta kuuluu kaupungin työnantajatoimintaan, joten sen ohjaus on perusteltua siirtää keskushallintoon.
Hankintakeskuksen tehtävä huolehtia kaupungin hankintapalveluista on
keskitetty tukipalvelu ja yhdistetään strategisilta osin keskushallintoon.
Taloushallintopalvelu-liikelaitos jatkaa toimintaansa keskushallinnossa
kuten se on nykyisin kaupunginjohtajan toimialalla.
Palvelukeskusliikelaitos keskitettyjä tukipalveluja tarjoavana yksikkönä
siirretään keskushallintoon.
Tekninen toimi
Teknisessä toimessa teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisestä kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta, asuntotuotantotoimistosta, rakennusvalvontavirastosta, rakennusvirastosta, rakentamispalvelusta, tukkutorista ja
ympäristökeskuksesta sekä eräistä muista rakennuttamistehtävistä.
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Strategiaohjelman mukaan teknisen puolen virasto- ja vastuurakenne
sekä nykyiset virastorajat leikkaavat prosessit tulee käydä läpi ja samalla uudistaa tämän pohjalta virasto- ja lautakuntarakennetta.
Kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 merkitä tiedoksi teknisen sektorin virastorakenteiden ja toimintamallien uudistamisen aikataulusuunnitelman. Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginhallituksen johtamisen jaostoa huomioimaan työssään tarpeet teknisen sektorin virastorakenteiden ja toimintamallien uudistamisesta ja tekemään tarvittavat esitykset kaupunginhallitukselle.
Teknisestä sektorista tehdyt selvitykset osoittavat kuinka toimialan virastot kytkeytyvät yhteisiin prosesseihin.
Vireillä olevassa teknisen sektorin yhteisessä toimitilahankkeessa on
käynnissä monipuolista virastojen yhteisvalmistelua toimintaprosessien
kehittämiseksi ilman organisaatiomuutosta. Tilahanke muodostaa luontevan yhteistyöpohjan teknisen toimen organisaation kehittämiselle.
Kaupunginhallitus on 18.5.2015 varannut tontin teknisen alan virastojen
yhteiselle tilahankkeelle vaihtoehtojen selvittämiseksi ja hankesuunnitelman laatimiseksi kiinteistöviraston, rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja mahdollisesti asuntotuotantotoimiston yhteisen toimitalon hankesuunnittelua ja rakennuttamista
varten. Ao. virastojen toimipisteet sijaitsevat yli kymmenessä kiinteistössä eri puolilla kaupunkia. Hajalleen sijoittuminen ei tue virastojen välisen yhteistyön sujuvuutta, asiakaspalveluiden saavutettavuutta ja kehittämisen tavoitteita. Eri puolilla kaupunkia sijaitsevista tiloista aiheutuu virastoille ylimääräisiä toiminta-, käyttö- ja kiinteistöpalveluiden kustannuksia. Päätöksen tiivistelmässä on todettu, että ehdotuksen tarkoituksena ei ole ottaa kantaa henkilöstöä tai kaupungin organisaatiota
koskeviin ratkaisuihin.
Teknisen sektorin toimintojen uudistaminen on johtamisjärjestelmän
uudistamisessa suurin virasto- ja osastorajojen uudelleenarviointia
edellyttävä kokonaisuus. Teknisestä sektorista tehdyt selvitykset osoittavat selvästi mm. liikennesuunnittelun, rakennuttamiseen ja kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvien tehtävien, hallinnon ja prosessien hajautuneisuuden. Teknisellä sektorilla on erityisenä haasteena yhteisiin
prosesseihin liittyvän kokonaisarkkitehtuurin, tietohallinnon ja tietojärjestelmien tehokas sekä kuntalaisia ja muita asiakkaita paremmin palveleva yhteensovittaminen. Teknisen sektorin kokonaisuuden uudistamisessa tulee olla tavoitteena nykyiset virasto- ja osastorajat unohtava
asiakas- ja prosessilähtöinen organisaatiomalli.
Nykyisistä virastoista tukkutorin toiminnot on perusteltua yhdistää tekniseen toimeen, koska tukkutorin toiminnot ovat pääosin tilojen vuokrausPostiosoite
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ta. Tukkutorin kiinteistöjen investointirahoitus on jo siirretty kiinteistöviraston tilakeskuksen hallintaan.
Rakentamispalvelu Stara kuuluu tuotantoyksikkönä teknisen toimen kokonaisuuteen. Staran aseman tarkastelu kilpailuneutraliteettisäännösten kannalta on käynnissä kaupunginkansliassa. Selvityksiä tarkennetaan ja niiden pohjalta jatketaan Staran hallintomallin ja siihen mahdollisesti tarvittavien muutosten arviointia. Staran hallintomallia arvioidaan
erillisenä kysymyksenä.
Ympäristökeskuksen yhdistäminen osaksi teknistä toimea tukee maankäytön suunnitteluun, rakentamiseen, energiatehokkuuteen ja ympäristöön liittyvän osaamisen keskittämistä samaan kokonaisuuteen yhdelle
toimialalla. Jatkovalmistelussa arvioidaan ympäristökeskuksen eräissä
koko kaupunkia koskevissa suunnittelu- ja seurantatehtävissä niiden
mahdollinen sijoittuminen keskushallintoon.
Nykyisen rakennusvalvonnan ja ympäristökeskuksen viranomais- ja lupatoimintojen yhdistäminen samaan kokonaisuuteen mahdollistaa nopeamman, joustavamman sekä asukas- ja asiakaslähtöisemmän kaupunkilaisten ja yritysten palvelun teknisen toimen prosesseissa.
Teknisen sektorin prosessien sujuvoittamiseksi, palvelutoimintojen keskittämiseksi ja teknisen alan toimitilahankkeen tehostamiseksi tilahankkeen jatkovalmistelussa arvioidaan vaihtoehto, jossa tarkastellaan toimialan toimintojen sijoittuminen laajemmin osaksi teknisen viraston toimitilahanketta.
Teknisessä toimessa liikenneliikelaitoksen johtokunnan alaisuuteen
kuuluva palvelukokonaisuus muodostetaan nykyisestä liikennelaitoksesta.
Teknisessä toimessa pelastuslautakunnan alaisuuteen kuuluva palvelukokonaisuus muodostetaan nykyisestä pelastuslaitoksesta. Muutokset eivät ole perusteltuja pelastustoimen kansallisen uudistushankkeen
vuoksi.
Opetus- ja varhaiskasvatustoimi
Opetus- ja varhaiskasvatustoimessa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan opetusvirastosta ja varhaiskasvatusvirastosta. Toimialan organisointiin ei
muutoin esitetä merkittäviä muutoksia.
Jatkovalmistelussa toimialan palvelukokonaisuuksien muodostamisessa tulee arvioida mahdolliset organisaation yksityiskohtaisemmat muutostarpeet.
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Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi
Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimessa kulttuuri-, liikunta- ja vapaaaikalautakunnan alaisuuteen kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisistä kulttuurikeskuksesta, kaupunginkirjastosta, kaupunginmuseosta, taidemuseosta, kaupunginorkesterista, Korkeasaaren eläintarhasta, suomenkielisestä työväenopistosta, ruotsinkielisestä työväenopistosta, liikuntavirastosta ja nuorisoasiainkeskuksesta.
Strategiaohjelmassa 2013–2016 todetaan, että kulttuurialojen päätöksenteko- ja organisaatiorakenne uudistetaan siten, että kulttuurialan
hallinnointi kokonaisuutena paranee. Kaupunginhallitus merkitsi
12.1.2015 tiedoksi kulttuuritoimen selvitysryhmän raportin ja kehotti
johtamisen jaostoa ottamaan kulttuurialojen päätöksenteko- ja organisaatiorakenteen uudistamisen osaksi johtamisjärjestelmän uudistamista.
Selvitysryhmä kartoitti kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon, kaupunginorkesterin, kulttuurikeskuksen, taidemuseon ja nuorisoasiainkeskuksen kulttuurista toimintaa. Virastorakenteen ulkopuolisista toimijoista
tarkastelussa oli mukana myös Helsingin juhlaviikot. Selvitysryhmä kävi
läpi kulttuurin palvelutuotannon päällekkäisyyksiä ja rajapintoja. Uusiksi
toimintamalleiksi, joilla kulttuuriorganisaatioiden toimintaa ja hallinnointia voitaisiin parantaa, esitettiin yhdeksän osa-aluetta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kulttuurin kokonaisnäkemys ja valtuustostrategia
Virastojen työnjaon selvittäminen ja yhteistyö
Asiakasryhmien tavoittaminen
Osallistavan kulttuurisen aluetyön Helsingin malli
Asukaslähtöisyys
Asiakaspalvelut
Rakennushankkeet ja aluerakentaminen
Osaamisen vahvistaminen ja keskittäminen
Jatkoselvitykset

Ehdotuksissa oli kautta linjan korostettu kulttuuritoimijoiden yhteistyötä,
koordinointia ja osaamisen jakamista ja hyödyntämistä.
Esitettyjen kehittämisen osa-alueiden määrä ja sisältö kuvastaa kulttuuritoimen useasta organisaatioyksiköstä muodostuvan kokonaisuuden
johtamisen ja hallinnon hajautuneisuutta ja tehtävien päällekkäisyyttä.
Kaikkiin yhdeksään parantamisen osa-alueeseen selkein ratkaisu on
toiminnan organisoiminen yhden johdon alle samaan organisaatioon.
Korkeasaaren eläintarha on kansallisestikin ainutlaatuinen kunnan toiminto. Esitetyssä uudessa toimialarakenteessa eläintarha voidaan vaPostiosoite
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paan hakeutumisen vapaa-aikapalveluna liittää osaksi kulttuurilaitosten
kokonaisuutta. Korkeasaaren toiminnan erityispiirteenä on, että sen toiminnassa on runsaasti alueen ja rakennusten kehittämiseen liittyviä
tehtäviä, jotka liittyvät kiinteästi teknisen toimen kiinteistöhallinnon tehtäviin.
Kulttuuripalvelujen lisäksi kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimeen organisoidaan nykyiset nuorisoasiainkeskus, liikuntavirasto sekä suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto.
Nuorisoasiainkeskuksessa on kuluvalla valtuustokaudella ollut käynnissä suunnan tarkistus, jossa valmisteltiin organisaation uudistaminen
toiminnoittain jäsennetystä organisaatiosta aluejakoon perustuvaan organisaatioon. Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2015 nuorisotoimen johtosäännön uudistamisesta siten, että johtosääntö tulee voimaan
1.1.2016 lukien.
Suomenkielisen ja ruotsinkielisen työväenopiston palvelut ja toiminnot
ovat johtamisen kannalta identtisiä. Vapaan sivistystyön palvelut kuuluvat vapaan hakeutumisen perusteella kulttuuri- ja vapaa- aikatoimeen.
Liikuntaviraston palvelut ovat myös vapaan hakeutumisen palveluja.
Liikuntaviraston erityispiirteenä on, että sen tehtävä sisäliikuntapaikkojen ja liikuntalaitosten sekä ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden ja
merellisten alueiden palvelujen ja niiden kehittämisen osalta liittyy kiinteästi teknisen toimen kiinteistöhallinnon tehtäviin. Jatkovalmistelussa
tulee tarkentaa teknisen toimen ja liikuntaviraston välistä työnjakoa ja
organisointia.
Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimessa sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisestä sosiaalija terveysvirastosta.
Kuten edellä on todettu sosiaali- ja terveystoimeen ei ole syytä tehdä
merkittäviä organisaatiomuutoksia sosiaali- ja terveyslautakunnan ja viraston osalta.
Jatkovalmistelussa toimialan palvelukokonaisuuksien muodostamisessa tulee arvioida mahdolliset sosiaali- ja terveysviraston organisaation
yksityiskohtaisemmat muutostarpeet.
Jatkovalmistelun periaatteet
Asukaslähtöisyys kaupungin palvelukokonaisuudessa paranee
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Kaupungin arvoja ovat mm. asukaslähtöisyys ja yrittäjämyönteisyys. Strategiaohjelman mukaisesti kaupungin tavoitteita ovat mm. hyvinvoiva
helsinkiläinen, elinvoimainen Helsinki ja toimiva Helsinki. Johtamisjärjestelmän uudistamisen tulee osaltaan parantaa asukkaiden ja muiden
asiakkaiden saamaa palvelua.
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet paranevat kaupunkitasoisesti ja alueellisesti
Strategiaohjelman yhtenä tavoitteena on, että demokratia ja osallisuus
vahvistuvat. Uuden johtamisjärjestelmän tulee edistää avointa ja osallistavaa Helsinkiä.
Kaupunkikokonaisuuden ohjattavuus paranee
Strategiaohjelman yhtenä tavoitteena on tasapainoinen talous ja hyvä
johtaminen. Hyvän johtamisen toimenpiteitä ovat taitava johtaminen ja
osaava henkilöstö, kaupunkikonsernia johdetaan kokonaisuutena sekä
tehokkaat ja toimivat tukipalvelut. Uusi johtamisjärjestelmä edistää näiden toteutumista.
Valmistelu ja päätöksenteko säilyvät selkeästi erillään
Strategiaohjelman demokratiaosuudessa todetaan, että valmistelun
avoimuutta lisätään ja edustuksellista demokratiaa vahvistetaan.
Luottamushenkilöiden toimintaedellytykset paranevat
Strategiaohjelman mukaisesti edustuksellista demokratiaa vahvistetaan. Luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä parannetaan kuntalain
mahdollistamin keinoin.
Kaupungin toiminnan tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat
Johtamisjärjestelmän uudistamisen tulee tukea strategiaohjelman tavoitteita talouden tasapainottamisesta ja tuottavuuden parantamisesta.
Varaudutaan hallitusohjelman uudistusten toteuttamiseen
Johtamisjärjestelmän uudistamisella varaudutaan hallitusohjelman kuntia koskevien uudistusten toteuttamiseen ja varmistetaan kaupungin toimintakyky muuttuvassa toimintaympäristössä.
Edistetään kaupungin ja metropolialueen yhteistoimintaa
Kaupungin vision mukaan metropolialuetta kehitetään yhtenäisesti toimivana alueena, jossa on luonnonläheinen ympäristö ja hyvä asua, oppia, työskennellä sekä yrittää. Johtamisjärjestelmän uudistamisen tulee
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osaltaan mahdollistaa kaupungin ja metropolialueen yhteistoiminta
muuttuvassa toimintaympäristössä.
Valtuutetun ja valtuustoryhmien aseman parantaminen
Johtamisjärjestelmäuudistuksen keskeinen tavoite on demokraattisen
päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen ja kaupunginvaltuuston sekä kaupunginhallituksen roolin vahvistaminen kaupungin johtamisessa. Uudistuksia valmisteltaessa ja päätettäessä on tässä yhteydessä syytä arvioida myös luottamushenkilöiden ja poliittisten ryhmien
toimintaedellytyksiä.
Kaupunginvaltuuston koko on kuntalain 16 §:n perusteella yli 500 000
asukkaan kunnassa vähintään 79 jäsentä. Ylärajaa ei ole laissa asetettu, joten valtuusto voi päättää seuraavan valtuuston koon tätä suuremmaksi. Valtuuston jäsenmäärä on kuitenkin aina pariton luku. Ellei valtuusto tee asiasta päätöstä, on uuden valtuuston koko laissa annetun
vähimmäismäärän mukainen. Valtuustoryhmille keväällä 2015 suunnatun johtamisen uudistusta koskevan kyselyn vastauksissa ei valtuuston
kokoon ole pääosin otettu mitään kantaa, ainoa kommentti puolsi nykyistä valtuuston kokoa 85 jäsentä.
Vuonna 2013 julkaistun kaupunginvaltuuston itsearviointikyselyn perusteella (Tietokeskus, tutkimuskatsauksia 2013:3) edellisen valtuuston
vastanneista jäsenistä yli 60 % katsoi valtuustoryhmänsä vaikutusmahdollisuuksien olevan erittäin hyvä tai hyvä. Valtuustoryhmän sisäisiä ja
ryhmien välisiä neuvotteluja sekä puheenjohtajapalavereja ja viranhaltijakuulemisia valtuustoryhmissä pidettiin merkittävimpinä työ- ja toimintamuotoina.
Itsearvioinnissa vuosia 2009–2012 koskien oli havaittavissa aiempaa
kriittisempi arvio valtuutettujen omia vaikutusmahdollisuuksia kohtaan
ja samalla kerrottiin ajankäytön haasteiden kasvaneen. Joka kolmas
valtuutettu koki, että hänen edellytyksensä käyttää aikaa valtuutetun
työhön oli huono. Myös perehtymisaika, tiedonsaanti ja vaikuttaminen
valmisteilla oleviin asioihin koettiin olevan jonkin verran huonommalla
tolalla kuin aiemmilla valtuustokausilla.
Yli puolet itsearviointikyselyn vastaajista piti kaupungin tukea valtuustoryhmille merkittävänä tai erittäin merkittävänä. Kuntalain 19 § antaa
valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi kunnalle oikeuden taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus. Helsinki otti valtuustoryhmien tukemisen käyttöön ensimmäisten kuntien joukossa vuonna 2005, ja tuki on nyt suuruudeltaan 3 000 euroa valtuutettua kohden vuodessa.
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Suomessa puoluelaki kieltää muista Pohjoismaista poiketen poliittisille
puolueille myönnettävän tuen kunnalta. Sen sijaan muissa Pohjoismaissa ei tunneta valtuustoryhmille myönnettävää avustusta.
Valtuuston kokoustyöskentelyä ohjaa valtuuston itsensä hyväksymä
työjärjestys. Työjärjestystä on Helsingissä muutettu kokoustoiminnan
tarkoituksenmukaisen hoitamisen kulloinkin edellyttämällä tavalla joustavasti. Voimassa olevassa työjärjestyksessä on tarkemmin säädetty
mm. valtuutetun aloiteoikeudesta (22 §), valtuustoryhmien ryhmäaloitteista (22a §), välikysymysmenettelystä (23 §) sekä toivomusponsien
käsittelystä ja valtuuston kyselytunneista (24 §, 24a §). Näillä työjärjestyksen määräyksillä on parannettu valtuutettujen ja valtuustoryhmien
vaikuttamisen mahdollisuuksia.
Kuntalain 90 §:ssä säädetään kunnan hallintosäännöstä. Hallintosääntöön kootaan kaikki nykyiset johtosääntömääräykset kattava kokonaisuus, joka tulee sisältämään kaupunginvaltuuston työjärjestyksen määräykset. Hallintosääntö tulee koskemaan myös siten muidenkin toimielinten kokousmenettelyn yleisiä vaatimuksia.
Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli
Helsinkiläisiä suoran osallistumisen käytäntöjä voidaan tarkastella tietoosallisuuden, toimintaosallisuuden, suunnitteluosallisuuden ja päätösosallisuuden edistämisen kautta.
Helsinki edistää tieto-osallisuutta muun muassa avoimella datalla, osaltaan avoimella päätöksenteolla sekä avoimilla asukastilaisuuksilla. Kun
tieto on avoimesti saatavilla, kuntalaiset voivat myös itse tuottaa tietoa.
Toimintaosallisuutta edistävät muun muassa erilaiset kaupunginosatapahtumat ja vapaaehtoistoiminta. Suunnitteluosallisuutta edistetään yhteissuunnittelulla ja kehittämisellä sekä palvelumuotoilulla. Päätösosallisuutta lisätään muun muassa osallistavalla budjetoinnilla, kuntalaisaloittein, kansalaisraatimenetelmällä ja neuvoa-antavalla kansanäänestyksellä.
Osallistumista voi edistää esimerkiksi käyttäjä- ja asiakasneuvostoin,
asukastilaisuuksin ja – kyselyin. Helsingissä on lukuisia eri neuvottelukuntia kuten maahanmuutto- ja kotoutumisasiat, vanhus- ja vammaistyö sekä vapaaehtoistyö, jotka omalta osaltaan edistävät erityisesti yhdenvertaista osallistumista.
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat laajentuneet ja kehittyneet monikanavaisesti ja nopeaan tahtiin. Helsinki on kehittänyt sähköisten järjestelmien tukemina aivan uudenlaisia osallistumisen muotoja. Helsingissä on kehitetty ja otettu käyttöön erilaisia digitaalisia osallistumisen kanavia kuten KerroKartalla, Helsinki-kanava,
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palautejärjestelmä, KerroKantasi ja avoimen datan palveluja, joissa kaikissa hyödynnetään avointa lähdekoodia ja rajapintoja. Lisäksi Helsinki
kehittää palveluitaan päätelaiteriippumattomilla ratkaisuilla.
Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta – yksikössä koordinoidaan
kaupunkitasoista osallisuusverkostoa, jonka tehtävänä on edistää ja
vahvistaa osallistavaa suunnittelua ja valmistelua hallintokunnissa.
Osallisuusverkostossa edistetään päätöksenteon ja valmistelun avaamista, digitaalista osallistumista ja avointa dataa, alueellisen yhteistyön
rakenteita, yhdenvertaista osallisuutta ja palvelumuotoilua.
Monet eri hallintokunnat edistävät erilaisia osallisuuden tapoja, mutta
osaaminen on tällä hetkellä hajautunutta. Toimialakohtainen osallisuusnäkökulman huomioiva suunnittelu mahdollistaa aiempaa paremmin
yhteisten osallistumistapojen ja -menetelmien sekä vuorovaikutuskulttuurin syntymistä. Kaupunkilaisten asiointi ja oman lähialueensa palveluiden suunnitteluun vaikuttaminen helpottuu ja sujuvoituu, kun palveluiden ja toiminnan kehittämisestä vastaavien hallintokuntien määrä vähenee olennaisesti nykyisestä. Helsingille on leimallista erilaiset kaupunkiosakohtaiset, organisaatiorajat ylittävät kansalaislähtöiset yhteistyö- ja asukasfoorumit, jotka ovat merkittäviä osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia. Kaupungin osallistuminen näihin foorumeihin on jatkossakin olennaista.
Kuntalaki mahdollistaa myös alueellisten toimielinten käytön. Kaupunginhallitus on antaessaan 24.8.2015 lausunnon kunnanosavaaleista ottanut kielteisen kannan kysymykseen tulisiko alueellisten toimielinten
valitseminen suorilla vaaleilla mahdollistaa lainsäädännössä. Lausunnossa todettiin, että lainsäädäntövalmistelussa tulisi pidättäytyä erillisistä vaalijärjestelmään liittyvistä yksittäisistä muutoksista, ennen kuin on
selvillä valtakunnallisesta sote-ratkaisusta ja mahdollisista muista hallinnonuudistuksista seuraavat muutostarpeet vaalijärjestelmään. Hallitusohjelman linjausten mukaisesti kuntien toimintaympäristön muutos
on viemässä suuntaan, jossa kunnan toimiala on pienemässä. Uusien
toimielinten lisääminen ei tässä tilanteessa ole perusteltua.
Tehdään osana muutosta kaupunkilaisten osallistumisen linjaukset,
joissa määritellään, miten aiemmin tehtyjä osallistumisen ja kuulemisen
kokeiluja vakinaistetaan ja otetaan käyttöön, sisältäen ainakin osallistuvan budjetoinnin, asukas- ja käyttäjäraadit sekä verkko-osallistumisen.
Tavoitteena on vahvistaa asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumista palveluiden kehittämiseen. Osana osallistumisen linjauksia, osallistuvan budjetoinnin käyttö vakinaistetaan nuorisotoimessa ja opetuksessa ja selvitetään laajentamista muihin soveltuviin toimiin.
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Uudessa johtamisjärjestelmässä kaupunkilaisten osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia parannetaan ja kehitetään käytössä olevien
monipuolisten menetelmien ja mm. kaupunkilaisilta vuorovaikutuksessa
saadun palautteen pohjalta.
Helsingin uutta osallisuus- ja vuorovaikutusmallia kehitetään kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja toimialalautakuntien kokonaisuudessa hyödyntäen mm. aiempaa demokratiatyöryhmän työtä.
Valtuustotasolla jatketaan vuorovaikutuksen edistämistä valtuustoryhmien toimintaedellytyksiä tukemalla. Päätoimisten ja/tai osa-aikaisten
luottamushenkilöiden malli mahdollistaa ylimmän luottamushenkilöjohdon ja kaupunkilaisten vuorovaikutuksen lisäämisen, kun luottamushenkilöiden toimintaedellytykset paranevat. Kaupunginhallituksen johtamissa kaupunkitasoisissa valmisteluprosesseissa vuorovaikutusta ja
osallistumista vahvistetaan keskushallinnon vuorovaikutustoiminnon
tuella.
Kaupunkilaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien
laajamittaisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi
keskiössä on toimialalautakuntien yhteyteen kehitettävä osallisuusmalli.
Jo käytössä olevista ja kehitettävistä uusista menetelmistä luodaan
osallistumis- ja vuorovaikutuskokonaisuus, joka kytketään toimialalautakuntien valmistelu- ja päätöksentekoprosesseihin. Mallin kehittämisessä otetaan huomioon johtamisjärjestelmän vuorovaikutuksen tuloksissa esiin nousseet alueellisuuden ja digitaalisuuden vaatimukset.
Neljän toimialalautakunnan ja keskushallinnon kokonaisuuteen kehitettävä malli mahdollistaa nykyrakennetta paremmin myös alueellisen
vuorovaikutuksen ja osallistumisen tasa-arvoisemman kaupunkitasoisen toteutuksen. Samoin on paremmin mahdollista huolehtia sekä suomen että ruotsinkielisten kieliryhmien osallisuuden ja vuorovaikutuksen
järjestämisestä.
Uuden osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kehittäminen toteutetaan jatkovalmistelussa avoimena luottamushenkilöiden, kaupunkilaisten, viranhaltijoiden ja muiden sidosryhmien yhteistyönä.
Konserniohjaus
Kuntien toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut siten, että kuntakonsernin merkitys on johtamisen osalta kasvanut. Laajempana toimintaympäristön muutoksena on ollut mm. Euroopan yhdentyminen ja
kansainvälisen kaupankäynnin lisääntyminen ja myös kuntien toiminnan linkittyminen laajemmin maailmantalouteen mm. hankintojen kautta. Kehityksestä on seurannut mm. kuntien toimintaan liittyvien toimialojen kilpailuneutraliteettia koskevan sääntelyn lisääntyminen. PalvePostiosoite
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lustrategisina valintoina kunnissa on lainsäädännön ja toimintaympäristön muutosten vuoksi organisoitu palvelutoimintaa mm. kunnan liikelaitoksiin, kuntayhtymiin, kunnan omistamiin yhtiöihin ja muiden sidosryhmien kanssa yhdessä omistettuihin yhtiöihin.
Helsingissä konserniohjauksen tehtäviä on vuodesta 2009 hoitanut
kaupunginhallituksen konsernijaosto. Helsingin kuntakonserni on kooltaan suuri. Kaupunginhallituksen, konsernijaoston ja muiden toimielinten työnjaon voidaan kokonaisuutena katsoa olevan pääpiirteissään toimiva. Konsernijaostolla on kokouksia ja päätösasioita (mm. tytäryhteisöjen seuranta, edustajien määrääminen yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin) siinä määrin runsaasti, että jaostolle on päätöksenteon toimivuuden perusteella selvä tarve. Jaostossa voidaan myös keskittyä konsernijohtamisen kysymyksiin kaupunginhallituskäsittelyä syvemmin.
Näkyvissä olevan kuntien tehtäväkentän perusteella konsernijaoston
toiminnan jatkaminen on perusteltua.
Valtuustoryhmille toukokuussa tehdyn kyselyn vastauksissa esitettiin
erilaisia näkökulmia konsernijohtamisen kehittämiseen liittyen mm. konsernijaoston toimivaltaan, rooliin ja kokoonpanoon. Näkemysten perusteella on perusteltua jatkaa konsernijaoston toimintaa ja tarkentaa sen
toimivaltaa ja tehtäviä jatkovalmistelussa.
Uuden johtamisjärjestelmän toimialamallissa keskitetään kaupunkikonsernille tukipalveluja tuottavien liikelaitosten ohjaus keskushallintoon.
Nämä yksiköt ovat taloushallintopalvelu-, palvelukeskus- ja työterveysliikelaitokset.
Valmistelu ja esittely
Kunnallisissa toimielimissä päätöksenteko tehdään lähes poikkeuksetta
valmistelun pohjalta ja esittelyyn perustuen.
Asiat on hallintolain 31 §:ssä säädetyn selvittämisvelvollisuuden mukaisesti valmisteltava ennen päätöksentekoa. Valmisteluun kuuluvat asian
riittävä ja asianmukainen selvittäminen, asian ratkaisemiseksi tarpeellisten tietojen, lausuntojen ja selvitysten hankkiminen sekä tarvittavien
laskelmien ja luonnosten laatiminen. Valmistelu tulee tehdä asiallisesti,
huolellisesti ja riittävän kattavasti.
Viranhaltija-asemaan liittyy tietty riippumattomuus työnantajasta. Hallinnon lainalaisuusperiaatteen mukaisesti virkasuhteessa on toimittava
lain ja muiden normien mukaisesti myös silloin, kun toiminnalla on vaikutusta työnantajan intresseihin ja jopa silloin, kun toiminta voi olla ristiriidassa näiden intressien kanssa tai olla työnantajalle muutoin epämieluisaa. Vaikka viranhaltijan yleisiin velvollisuuksiin kuuluukin hänelle
annettujen virkakäskyjen noudattaminen, lainalaisuusperiaate rajoittaa
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viranhaltijan kuuliaisuusvelvollisuutta. Lisäksi viranhaltijalta vaaditaan
objektiivista ja puolueetonta suhtautumista käsiteltäviin asioihin ja niihin, joiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin käsiteltävillä asioilla on vaikutusta.
Kunnallisessa toimielimessä esittelyn voi toimittaa viranhaltija tai luottamushenkilö. Näistä ensin mainittu on pääsääntö, mm. sen takia, että viranhaltija vastaa esittelijänä siitä, että päätöksenteon pohjana olevat
tiedot ovat oikeita ja riittäviä.
Esittely uudessa johtamisjärjestelmässä
Strategiatavoitteiden mukaisesti demokraattisen päätöksenteon vaikuttavuutta lisätään kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen roolia
vahvistamalla.
Johtamisjärjestelmän uudistamisen lähtökohtana on, että erotetaan virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko selkeästi toisistaan ottamalla käyttöön pormestarimalli.
Objektiivisuus- ja puolueettomuusvaatimusten vuoksi on perusteltua,
että esittely ja valmistelun ohjaus on oikeudellisesti viranhaltijoiden vastuulla.
Kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen esittelijänä. Lautakuntien
esittelijöinä toimivat toimialajohtajat.
Esittelyn lähtökohtana on, että esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen
esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään (PL 118 §).
Hallintosääntöön voidaan ottaa määräys, jonka mukaan esittely kaupunginhallitukselle edellyttää pormestarin antamaa esittelylupaa. Kyseessä olisi sallittu menettelymääräys.
Esittelylupamenettely voidaan määritellä tarkemmin hallintosäännössä
jatkovalmistelun yhteydessä.
Esittelijää ei voida määrätä esittelemään asiaa tietyn sisältöisesti. Kielto antaa esityksen sisältöön kohdistuvia määräyksiä suojaa kaikkia
esittelijöitä. Johtamisen jaoston linjauksessa mainittu pohjaesityksen sisällöstä päättäminen pormestaristossa edellyttää myös asian siirtämistä toiselle esittelijälle, mikä puolestaan olisi sallittu menettelymääräys.
Mikäli kansliapäällikön esitys poikkeaa toimialasta vastaavan pormestarin tai apulaispormestarin kannasta, alistetaan pohjaesityksen muoto
pormestariston päätettäväksi.
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Pormestaristossa tehdyn sisällöllisen päätöksen esittely kaupunginhallitukselle voisi tapahtua pormestarin toimesta. Koska tällainen menettely
olisi oletettavasti poikkeustapaus, ei menettely olisi ristiriidassa johtamisen jaoston linjauksen kanssa, jossa todetaan ”erotetaan virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko selkeästi toisistaan ottamalla käyttöön pormestarimalli”.
Tässä esitetystä menettelystä olisi syytä ottaa määräykset hallintosääntöön. Pormestariston pohjaesityksen muotoa koskeva käsittely
puolestaan voidaan määritellä tarkemmin käytännesäännöissä jatkovalmistelun yhteydessä.
Pormestarimallin ydin on, että pormestari on kunnan luottamushenkilö,
joka toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana. Apulaispormestarin tehtävistä ei ole kuntalaissa tarkempaa sääntelyä.
Pormestarimallista on kokemuksia suurista kaupungeista vain Tampereelta. Pormestarimallia on tutkittu viime vuosina useissa suurissa kaupungeissa, mutta sitä ei ole otettu käyttöön.
Pormestarimalli selkeyttää luottamushenkilöjohdon ja viranhaltijajohdon
työnjakoa sekä hyödyntää nykyisen johtamisjärjestelmän toimivia osia.
Muut toimielimet: neuvottelukunnat ja toimikunnat
Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai
vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) (26 §), vanhusneuvosto (27 §) ja vammaisneuvosto (28 §).
Tässä päätösehdotuksessa ei linjata muiden neuvottelukuntien ja toimikuntien kokonaisuutta. Jatkovalmistelussa kuvataan nykyisten muiden
toimielinten kokonaisuus ja johtamisen jaosto tekee kokonaisuudesta
tarvittaessa erillisen esityksen osana hallintosääntövalmistelun kokonaisuutta.
Kaupunginhallitus on 30.3.2015 todennut käsitellessään tasa-arvotoimikunnan raporttia, että se selvittää osana johtamisen jaoston työtä käsiteltäväksi tasa-arvotoimikunnan esityksen mahdollisesti perustaa Helsingin kaupunkiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunta tai ihmisoikeuslautakunta (vrt. Human Rights – office esimerkiksi Reykjavikin kaupungissa), jonka alaisuuteen kerättäisiin yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain täytäntöönpano kunnan tasolla.
Johtamisen jaosto on valmistellessaan esitystä johtamisjärjestelmän
uudistamista keskittynyt strategiaohjelman mukaisiin tehtäviin.
Neuvottelukuntien ja toimikuntien kokonaisuutta ei ole valmisteltu.
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Uudistuksen vaikutus poliittiseen ja operatiiviseen johtamiseen
Kuntalain mukaan kunnassa on oltava hallintosääntö (90 §). Siinä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.
Helsingin kaupungin uuteen hallintosääntöön kirjataan keskeiset periaatteet asioiden valmistelusta, esittelystä, käsittelystä ja päätöksenteosta.
Kaupungin johtamisjärjestelmä on pysynyt suhteellisen vakaana ja
muuttumattomana. Poliittiseen johtamiseen on vuosien saatossa muodostunut useita erilaisia, dokumentoimattomia menettelytapoja ja käytäntöjä.
Johtamisjärjestelmän uudistamisen tuloksena sekä poliittinen että ammatillisessa johtaminen muuttuvat.
Tämä tarkoittaa samalla uuden johtamis- ja toimintakulttuurin syntymistä ja sen luomista. Muutostilanteessa on tärkeää panostaa hyvän kulttuurin synnyttämiseen sekä poliittisten toimijoiden kesken että poliittisen johdon ja ylimmän virkamiesjohdon välillä.
Uuden johtamis- ja toimintakulttuurin luomisessa ja vakiinnuttamisessa
yhtenä keinona on luoda uuteen johtamisjärjestelmään hallintosääntöä
täydentävät ns. käytännesäännöt. Ne voidaan määritellä uuden johtamisjärjestelmän periaatteiden vahvistamisen jälkeen.
Strategiaprosessi
Helsingissä on kaksi valtuustokautta 2009–2012 ja 2013–2016 ollut
käytössä valtuustokauden mittaisen strategiaohjelman strategiaohjausmalli, jossa kaupunginvaltuusto tekee päätöksen strategiaohjelmasta.
Strategiaohjelmamallia edeltävillä valtuustokausilla kaupunginvaltuusto
ei tehnyt erillistä päätöstä kaupungin strategisesta suunnasta. Valtuuston itsearviointien ja valtuustossa käytyjen keskustelujen pohjalta voidaan todeta, että strategiaohjelma on parantanut kaupungin strategista
ohjausta ja valtuuston ohjauksen välittymistä kaupungin organisaatioon.
Uuden kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia (37 §), jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Helsingin nykyinen strategiaohjelmamalli on uuden kuntalain mukainen.
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Johtamisjärjestelmän uudistamisen olennainen osa on, että kunnallisvaalitulos ja demokraattinen päätöksenteko vaikuttaa kaupunkistrategian sisältöön.
Jatkovalmistelussa määritellään tarve valtuustokauden alussa suurimman valtuustoryhmän aloitteesta valtuustoryhmien kesken neuvoteltavalle pormestariohjelmalle. Pormestariohjelman suhde valtuustostrategiaan määrittyy jatkovalmistelussa.
Johtamisjärjestelmän käyttöönotto
Valtuustokauden alkamisajan muutoksesta ja johtamisjärjestelmän uudistuksesta seuraa ratkaistavaksi kaksi kysymystä
o Vuoden 2018 talousarvion laatimisprosessi
o Uuden johtamisjärjestelmän käyttöönoton ajankohta
Kuntalain muutoksen tavoitteena valtuustokauden ajankohdan alkamisessa on ollut, että valtuusto pääsee nopeammin vaikuttamaan talousarviovalmisteluun. Kaupungin nykyinen talousarvioprosessin aikataulu
tulee uudelleen arvioitavaksi. Talousarvion 2018 valmisteluprosessista
tehdään esitykset jatkovalmistelussa.
Uusi johtamisjärjestelmä, lautakuntarakenne, kaupungin johto ja toimialamalli otetaan käyttöön yhtäaikaisesti 1.6.2017.
Uusi valtuusto järjestäytyy kesäkuussa 2017 ja valitsee uudet lauta- ja
johtokunnat.
Ratkaisu edellyttää, että päätökset johtamisjärjestelmästä, toimialoista
ja niiden alaisesta rakenteesta tehdään kaupunginvaltuustossa hallintosääntöpäätöksenä keväällä 2016.
Toimialajohto valitaan vuoden 2016 aikana, jotta se voi aloittaa työskentelyn vuoden 2016 lopulla ja valmistella uutta organisaatiota. Toimialajohdolle päätetään johtosääntöpäätöksen yhteydessä keväällä
2016 toimivaltuudet tehdä uutta organisaatiota 1.6.2017 alkaen koskevia päätöksiä. Vastaava ennakoiva toimivalta määriteltiin hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen yhdistämisessä tulevalle kansliapäällikölle.
Palvelukokonaisuuksien johdon paikat täytetään vuoden 2016 syksyn
ja 2017 alun aikana toimialajohdon ja kaupunginkanslian yhteistyönä.
Toimialajohto valmistelee yhteistyössä kaupunginkanslian, virastojen ja
palvelukokonaisuuksien johdon kanssa toimialojen seuraavien tasojen
organisaatiorakenteen syksystä 2016 alkaen.
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Henkilöstön siirtäminen uuteen 1.7.2017 aloittavaan organisaatioon tapahtuu keväällä 2017.
Kesken vuotta tapahtuvassa uudistuksen käynnistämisessä on riskejä
toiminnan ja talouden ohjaamisessa läpi vuoden sekä hallinnollista työtä liittyen kesken kalenterivuotta ja tilikautta tapahtuvaan vaihdokseen.
Ajankohta on kuitenkin aikajänteeltään paras muutoksen toteuttamiseen.
Valmistelussa on tarkasteltu vaihtoehtoina, että (1) uusi lautakuntarakenne ja toimialamalli otettaisiin käyttöön 1.1.2017 tai (2) uusi johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön toimielinten ja kaupunginjohdon osalta
1.6.2017 ja toimialaorganisaation osalta 1.1.2018.
Vuoden 2017 alussa alkavaan uudistuksen valmisteluun on käytettävissä lyhyt aika. Vuoden 2018 alussa tapahtuvaan organisaatiomuutokseen muutosvaihe on kaksi vuotta, joka on puolestaan niin pitkä aika,
että muutoksen läpiviennin positiivinen voima menetetään. Nykyisen ja
tulevan organisaation pitkähkö rinnakkainen olemassaolo aiheuttaisi
ongelmia.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat 4.2.2016 tiedottaneet, että osana itsehallintouudistuksen valmistelua eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat antaneet kannanottonsa maakuntavaaleista.
Sote- ja aluehallintouudistuksen projektiryhmä pyysi eduskuntapuolueiden puoluesihteereiltä kannanottoa virkamiestyönä laadittuihin pohjaehdotuksiin ja arviointeihin itsehallintoalueiden valtuuston koosta ja
vaalijärjestelmästä. Puoluesihteerien kannanotto otetaan huomioon jatkovalmistelussa. Ehdotukset tarkennetaan lainvalmistelussa säännösesityksiksi, joihin hallitus ottaa kantaa. Tämän jälkeen niistä järjestetään
myös yleinen lausuntokierros
Puoluesihteereiden kannanotossa kannatetaan sitä, että maakuntavaalit toimitettaisiin jatkossa vuodesta 2021 kuntavaalien yhteydessä. Ensimmäisten vaalien osalta enemmistön kantana ja lukuun ottamatta
Vihreitä sekä RKP:tä esitetään, että ensimmäiset vaalit pidettäisiin kuntavaalien yhteydessä ja kuntavaalien ajankohta siirrettäisiin keväältä
2017 syksyyn 2017. Vaalipäivä olisi lokakuun 4. sunnuntai, molempien
valtuustojen toimikaudet alkaisivat 1.1.2018
Ensimmäisten vaalien osalta edellä mainittu edellyttäisi, että hallitus
antaisi eduskunnalle vielä kuluvan, vuoden 2016 kevätkauden aikana
asiassa tarvittavan HE:n vaalilain ja kuntalain muuttamisesta tavoitteena, että lakimuutokset saataisiin käsiteltyä eduskunnassa ennen kevätistuntokauden päättymistä ja että ne olisivat voimassa syyskuun alusPostiosoite
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sa. Kuntavaalien ajankohta tulisi olla selvillä 1.9.2016 vaalien järjestämiseksi tarvittavien toimien vuoksi. Hallituksen esityksellä muutettaisiin
ainoastaan kuntavaalien ajankohtaa, maakuntavaaleja koskevat säännösesitykset tulisivat eduskunnan käsittelyyn osana sote-uudistuskokonaisuudesta annettavaa hallituksen esitystä.
Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen kannalta ehdotuksen toteutuessa uuden johtamisjärjestelmän luonteva käyttöönottoajankohta
olisi valtuustokauden alku 1.1.2018.
Nyt esitettävää johtamisjärjestelmän uudistamisen kokonaisuutta ei ole
tarpeen muuttaa, koska esitys perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja käyttöönottoajankohta on sidottu ensisijaisesti valtuustokauden
alkuun. Valtuustokauden alun mahdollinen siirtyminen myöhemmäksi
tuo lisäaikaa uudistuksen valmisteluun, mutta toisaalta lisää muutosvaiheen pituutta ja epävarmuutta. Kalenterivuoden alusta tapahtuva johtamisjärjestelmän muutos on toiminnallisesti helpommin toteutettavissa
erityisesti taloushallinnon kannalta. Nyt esitettävä uudistusesitys on periaatepäätös, joten lainsäädännön muuttuessa kaupunginhallitus arvioi
jatkovaiheessa valmistelun ja päätöksenteon aikataulua.
Toimintaympäristön ja johtamisen osalta valtion ja kaupungin uudistusten kokonaisuudessa kuntavaalien siirtyminen aiheuttaisi tilanteen, jossa seuraavaa valtuustokausi olisi n. 3,5 vuotta 1.1.2018–31.5.2021.
Hallituksen nykyisten linjausten mukaan vuonna 2018 kaupungin tehtävät olisivat nykyiset ja valtuustokauden lopun 2019–2021 kaupungin
tehtävistä sote, pelastustoimi ja mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto olisi siirretty itsehallintoalueelle. Kunnan tehtävien kokonaisuutta ja
mahdollista siirtymisen toteuttamisen aikataulua ei ole mahdollista arvioida tarkemmin, ennen kuin asiaa koskeva lainsäädäntö on tiedossa.
Hallintosäännön uudistaminen
Uuden kuntalain mukaan kunnassa tulee olla yksi hallintosääntö, joka
korvaa nykyiset johtosäännöt. Näitä ovat mm. kaupunginvaltuuston työjärjestys, kaupunginhallituksen johtosääntö, hallintokuntien johtosäännöt (lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden alaiset virastot ja liikelaitokset), hallintosääntö ja taloussääntö.
Johtosääntöjen tekninen uudistaminen uudeksi hallintosäännöksi on
käynnissä sääntötoimikunnan johdolla.
Tietojärjestelmät
Johtamisjärjestelmän sekä organisaatiorakenteen muutokset aiheuttavat muutoksia kaupungin tietojärjestelmiin. Keskeisiä muutoksessa
huomioitavia järjestelmiä ovat kaupunkiyhteiset ratkaisut, joita ovat
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esim. asianhallinnan sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät sekä käyttäjähallintaan ja käyttäjien tunnistamiseen liittyvät ratkaisut. Näiden osalta voidaan käyttää muutostyön arvioinnin pohjana viime vuosina toteutuneita organisaatiomuutoksia (esim. kaupunginkanslian sekä sosiaali- ja terveysviraston perustaminen).
Kaupunkiyhteisten tietojärjestelmien lisäksi on huomioitava virastojen ja
liikelaitosten omat tietojärjestelmät, joihin tarvitaan todennäköisesti
myös muutoksia.
Henkilöstön asema ja yhteistoiminta muutosprosessissa
Kaupunginvaltuuston linjauspäätöksen jälkeen hallintosäännön valmisteluvaiheessa muodostetaan keskushallinto, toimialat ja palvelukokonaisuudet.
Kaupunkivertailujen ja Helsingin organisaation pohjalta voidaan arvioida, että mahdolliset palvelukokonaisuudet muodostuvat toimialasta riippuen nykyisten virastojen tai osastojen kokoisista yksiköistä. Mahdolliset nykyisten virastokokonaisuuksien tai alempien organisaatioyksiköiden kokonaiset siirrot toimialojen välillä eivät vaikuta olennaisesti yksittäisten henkilöiden tehtäviin ja asemaan. Jäljempänä on tarkasteltu
ylimmän johdon tilanne kaupunginjohtajien, virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden osalta erikseen.
Ensimmäinen vaihe, jossa muodostetaan toimialat ja palvelukokonaisuudet, on kaupunkitasoinen muutosprosessi, jossa yhteistoiminta tapahtuu kaupungin henkilöstötoimikunnassa. Valmistelun edetessä yhteistoiminnan järjestämisestä päätetään erikseen.
Johtamisjärjestelmän uudistaminen on koko kaupungin henkilöstöä ja
johtoa koskeva muutosprosessi, jonka onnistuminen edellyttää koko
henkilöstön ja johdon osaamisen hyödyntämistä.
Kaupunginvaltuuston tehtyä päätöksen johtamisjärjestelmän uudistamisesta valmistellaan kaupunginkanslian johdolla yhteistyössä virastojen
ja liikelaitosten kanssa muutosprosessin tukiohjelma.
Tähän mennessä johtamisjärjestelmän uudistamisen etenemisestä on
informoitu henkilöstöpoliittista työryhmää 18.8.2015 ja 15.9.2015 sekä
henkilöstötoimikuntaa yhteistoimintaseminaarissa 21.5.2015. Johtamisen jaostossa 26.10.2015 käsittelyssä ollut ehdotus esiteltiin henkilöstötoimikunnalle 28.10.2015. Henkilöstötoimikunta on antanut lausuntonsa johtamisjärjestelmän uudistamisesta 5.2.2016 (liite 7).
Johdon asema muutosprosessissa: kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat
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Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat on valittu virkoihinsa pääosin seitsemän vuoden määräajoiksi.
Nykyisen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja virkasuhde päättyy 30.6.2017, rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkasuhde päättyy 1.9.2017,
sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkasuhde
päättyy 15.8.2018 ja sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan
virkasuhde päättyy 31.5.2019. Kaupunginjohtajan määräaikainen virkasuhde päättyy 31.5.2019.
Kuntalain 41 §:n 4 momenttiin sisältyy säännökset kaupunginjohtajan
asemasta siirryttäessä pormestarimalliin. Jos kaupunginjohtajan virka
on täytettynä pormestarin toimikauden alkaessa, valtuusto siirtää viranhaltijan soveltuvaan toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Palvelussuhteen edut eivät saa olla epäedullisemmat kuin kaupunginjohtajan
virkaan kuuluneet edut. Apulaiskaupunginjohtajien asemasta ei ole
vastaavaa nimenomaista säännöstä.
Kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajia koskevista virkajärjestelyistä ja nykyisten viranhaltijoiden asemasta tehdään esitykset jatkovalmistelussa.
Johdon asema muutosprosessissa: toimialamalliin siirtyminen
Johtamisjärjestelmän uudistuksessa siirrytään toimialamalliin, jossa lopetetaan nykyiset virastot ja niiden osastot ja siirrytään keskushallintoon, toimialoihin ja palvelukokonaisuuksiin.
Hallintosäännön valmistelun yhteydessä on tarkoitus valmistella perustettavaksi uudet toimialajohtajien virat. Toimialajohtajien virat on syytä
julistaa julkisesti haettavaksi, koska kyse on uusista tehtävistä.
Uudistuksen läpiviennin onnistumiseksi on perusteltua, että toimialajohtajat valitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Palvelukokonaisuuksien johdon virkojen kokonaisuuteen vaikuttaa, miten palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisistä virastoista ja osastoista. Palvelukokonaisuudet valmistellaan toimialojen johtosääntöjen
valmistelun yhteydessä alkuvuonna 2016.
Tämän jatkovalmistelun aikana selviää tarkemmat virkajärjestelyt.
Virastopäälliköitä ja osastopäälliköitä koskevista virkajärjestelyistä ja
nykyisten viranhaltijoiden asemasta tehdään esitykset jatkovalmistelussa.
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Muutosvaihe on johdon asemaan liittyvän välivaiheen tuoman epävarmuuden vuoksi riski kaupungin toiminnan ja johtamisen jatkuvuuden
kannalta. Riskiä hallitaan panostamalla johdon rooliin muutosprosessin
tukiohjelmassa.
Uudistuksen taloudelliset vaikutukset
Johtamisjärjestelmän uudistaminen vaikuttaa kaupunginvaltuutettujen
ja varavaltuutettujen luottamustehtävien lisäksi mm. kaupunginhallituksen ja sen jaostojen, lautakuntien, johtokuntien sekä lautakuntien alaisten jaostojen jäsenten ja varajäsenten luottamustehtäviin. Helsingin
kaupungin nykyisessä organisaatiossa näissä toimielimissä on yhteensä 384 luottamustointa.
Luottamuselinten johdolle maksetaan vuosipalkkioita ja toimielinten jäsenille kokouspalkkioita sekä ansionmenetyksen korvauksia. Näiden
yhteissumma oli vuonna 2014 noin 2,1 milj. euroa.
Ylimmän viranhaltijajohdon osalta nykyisessä organisaatiossa ylintä
johtoa (kaupunginjohtajat, virasto- ja osastopäälliköt) on yhteensä 114
henkilöä ja heidän vuotuinen palkkasummansa noin 9,9 milj. euroa.
Uudessa organisaatiossa johtamisjärjestelmän luottamushenkilöiden ja
viranhaltijajohdon palkka- ja palkkiokustannukset muodostuvat:
o luottamushenkilöiden osalta pormestarin ja apulaispormestareiden palkat ja luottamushenkilöiden toimielinten
kokouspalkkiot, erillispalkkiot sekä ansionmenetyksen
korvaukset
o viranhaltijajohdon osalta, kansliapäällikkö, toimialajohtajat
ja palvelukokonaisuuksien johto
Täsmällistä arvioita palkkamenoista ei voida tässä vaiheessa laatia.
Tavoitteena on, että luottamushenkilöiden ja ylimmän johdon palkkojen
ja palkkioiden kokonaissumma ei kasva.
Jatkovalmistelu
Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä
1.
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kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen jatkovalmistelun siten, että hallintosääntöön
tarvittavat määräykset käsitellään kaupunginvaltuustossa
kevätkaudella 2016
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2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

todeta, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto ohjaa
ja seuraa johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistusta
kehottaa kaupunginjohtajaa perustamaan hallintosäännön
uudistamisen valmistelun työryhmän ja sen tarvittavat alatyöryhmät
todeta, että kaupungin henkilöstötoimikunta toimii uudistuksen yhteistoiminnan seurantaryhmänä
kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan tarvittavan projektiorganisaation perustamisesta käytettävissä olevien
määrärahojen puitteissa
kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan, että vapautuvia virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden virkoja ei täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Myös seuraavien organisaatiotasojen esimiestehtävien rekrytoinnit on arvioitava erikseen. Kansliapäällikön
virantäytöstä päätetään erikseen.
kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan toimialajohtajien virkojen perustamiseksi tarvittavat esitykset
kehottaa johtamisen jaostoa valmistelemaan uuteen johtamisjärjestelmään käytännesäännöt, joissa otetaan huomioon jatkovalmistelussa määriteltävä tarve suurimman
valtuustoryhmän aloitteesta valtuustoryhmien kesken valtuustokauden alussa neuvoteltavalle pormestariohjelmalle

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että tarkastuslautakunnan tehtävänä
on kuntalain 121 § mukaisesti valmistella kunnanhallitukselle esitys
tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
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Uusi kuntalaki
Johtamisen jaoston työsuunnitelma
Johtamisjärjestelmän uudistaminen reunaehdot vertailut ja mahdollisuudet
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4
5
6
7

Johtamisuudistuksen vuorovaikutus raportti
Teknisen sektorin uudistamistarpeiden selvitys
Kulttuuritoimen selvitysryhmän raportti
Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Virastot ja liikelaitokset
Lautakunnat ja johtokunnat

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 22.02.2016 § 160
HEL 2015-011315 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
22.02.2016 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Lasse
Männistön ehdotuksesta.
08.02.2016 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 21.12.2015 § 48
HEL 2015-011315 T 00 01 00

Esitys
Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto esitti kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus esittäisi, että kaupunginvaltuusto päättää, että
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1.6.2017 alkaen kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio järjestetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:
Luottamishenkilöorganisaatio ja johtaminen
o Kaupunginvaltuuston koko on 85 valtuutettua
o Kaupunginvaltuuston roolia vahvistetaan ja kuntavaalien
tuloksen heijastumista kaupungin johtoon lisätään valitsemalla kaupunginhallitus kaupunginvaltuutetuista ja varavaltuutetuista.
o Kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten koosta päätetään jatkovalmistelussa.
o Kaupunginhallituksen vakituisia jaostoja ovat konsernijaosto ja elinkeinojaosto. Muita jaostoja voidaan perustaa
valtuustokausikohtaisesti. Jatkovalmistelussa selvitetään
digitalisaatiojaoston perustamista ensi valtuustokaudelle.
o Erotetaan virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko
selkeästi toisistaan ottamalla käyttöön pormestarimalli.
o Valtuusto valitsee pormestarit ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan.
o Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana
ja apulaispormestarit toimialalautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä.
o Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.
o Jatkovalmistelussa määritellään tarve valtuustokauden
alussa suurimman valtuustoryhmän aloitteesta valtuustoryhmien kesken neuvoteltavalle pormestariohjelmalle.
Pormestariohjelman suhde valtuustostrategiaan määrittyy
jatkovalmistelussa.
o Kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen esittelijänä.
Mikäli kansliapäällikön esitys poikkeaa toimialasta vastaavan pormestarin tai apulaispormestarin kannasta eikä
pormestari anna asialle esittelylupaa, alistetaan pohjaesityksen muoto pormestariston (ent. johtajisto) päätettäväksi. Pormestaristossa tehdyn sisällöllisen päätöksen esittely kaupunginhallitukselle voisi tapahtua pormestarin toimesta.
o Palvelujen asukaslähtöisyyden parantamiseksi sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen strategisen ohjauksen tehostamiseksi otetaan käyttöön palvelukokonaisuudet yhdistävä ja ohjattavia yksiköitä vähentävä toimialamalli
o Lautakuntarakennemallia uudistetaan siirtymällä toimialalautakuntiin.
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Toimiala- ja lautakuntarakenteen päälinjaukset
o Hallintokuntien rajoja poistetaan yhdistämällä lautakuntia
ja virastoja laajemmiksi toimialoiksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Toimialoja on keskushallinnon lisäksi korkeintaan neljä, ja ne voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi, opetus- ja varhaiskasvatustoimi, tekninen toimi
sekä kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi.
o Lautakunnille muodostetaan tarvittava määrä jaostoja jatkovalmistelussa siten, että monipuolinen edustus, eri alojen tuntemus ja yhteydet kansalaisyhteiskuntaan voidaan
varmistaa ja että jaostot mahdollistavat luottamushenkilöille sisällöllisen perehtymisen käsiteltäviin asioihin riittävällä tarkkuudella.
o Toimialajohtajat toimivat lautakuntien esittelijöinä.
o Tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto jatkavat suoraan
kaupunginvaltuuston alaisuudessa
o Keskushallinto toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa.
o Kaupunkikonsernille tukipalveluja tuottavien liikelaitosten
ohjaus keskitetään keskushallintoon. Tukipalveluliikelaitoksilla on johtokunnat.
Lautakuntarakenteen valmistelun lähtökohtia
o Teknisen toimen alalle muodostetaan kaksi lautakuntaa ja
yksi johtokunta: tekninen lautakunta, pelastuslautakunta
ja liikenneliikelaitoksen johtokunta.
o Opetus- ja varhaiskasvatustoimen alalle muodostetaan
yksi lautakunta. Lautakunnalla on ainakin suomenkielinen
ja ruotsinkielinen jaosto.
o Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen alalle muodostetaan yksi lautakunta
o Sosiaali- ja terveystoimen alalla on sosiaali- ja terveyslautakunta
o Lautakuntien, johtokuntien ja jaostojen jäsenmääristä tehdään esitys jatkovalmistelussa
Operatiivisen organisaation päälinjaukset
o Kansliapäällikkö nimitetään määräajaksi johtajasopimuksella. Toimialajohtajien virkasuhteen muoto määrittyy jatkovalmistelussa.
o Johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on yhtäältä
poliittisen ohjauksen ja päätöksenteon ja toisaalta ammattiosaamiseen perustuvan virkamiesvalmistelun roolien
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o
o
o
o
o

selkiyttäminen. Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies. Jatkovalmistelussa on selvitettävä, voivatko toimialajohtajat olla substanssiasioissa vastuussa suoraan apulaispormestarille ja toimialalautakunnalle.
Keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö.
Toimialaa johtaa toimialajohtaja.
Toimialan seuraava organisaatiotaso muodostetaan palvelukokonaisuuksista.
Esimies-alaissuhteet määrittyvät pääasiallisesti tarkempien hallinto- ja johtosääntöjen valmistelun yhteydessä.
Jatkovalmistelussa otetaan huomioon sosiaali- ja terveyshallinnon uudistus.

Toimialarakenteen muodostamisen lähtökohtia
o Toimialojen rakenne on tässä päätöksessä esitetty pääkohdittain. Toimialojen tarkempi muodostaminen ja palvelukokonaisuudet valmistellaan hallintosääntövalmistelun
yhteydessä.
o Organisaation osien nimistä voidaan tehdä ehdotuksia
hallintosääntövalmistelun yhteydessä
o Keskushallinto ja siihen kuuluvat palvelukokonaisuudet
muodostetaan nykyisestä kaupunginkansliasta ja tietokeskuksen, henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen
sekä ja eräistä hankintakeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston tehtävistä
o Keskushallinnon roolia kaupunkikonsernin kokonaisuuden
ohjaajana kehitetään nykyisen mallin pohjalta
o Keskushallintoon organisoidaan taloushallintopalvelu-,
palvelukeskus- ja työterveysliikelaitosten johtokunnat
o Teknisessä toimessa teknisen lautakunnan alaisuuteen
kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisestä
kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta, asuntotuotantotoimistosta, rakennusvirastosta, rakentamispalvelusta, tukkutorista, rakennusvalvontavirastosta ja ympäristökeskuksesta sekä eräistä muista rakennuttamistehtävistä.
o Teknisessä toimessa liikenneliikelaitoksen johtokunnan
alaisuuteen kuuluva palvelukokonaisuus muodostetaan
nykyisestä liikennelaitos-liikelaitoksesta
o Teknisessä toimessa pelastuslautakunnan alaisuuteen
kuuluva palvelukokonaisuus muodostetaan nykyisestä
pelastuslaitoksesta
o Opetus- ja varhaiskasvatustoimessa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat palvelukokoPostiosoite
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naisuudet muodostetaan nykyisistä opetusvirastosta ja
varhaiskasvatusvirastosta
Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimessa kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisistä kulttuurikeskuksesta, kaupunginkirjastosta, kaupunginmuseosta, taidemuseosta, kaupunginorkesterista, Korkeasaaren eläintarhasta, suomenkielisestä työväenopistosta ja ruotsinkielisestä työväenopistosta, liikuntavirastosta ja nuorisoasiainkeskuksesta
Sosiaali- ja terveystoimessa sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen kuuluvat palvelukokonaisuudet muodostetaan nykyisestä sosiaali- ja terveysvirastosta
Palvelukokonaisuuksien muodostamisen tavoitteena on
uudistuksen periaatteiden mukainen organisaatio
Palvelukokonaisuuksien tehtävät ja määrä toimialoittain
määritellään hallintosääntövalmistelun yhteydessä
Palvelukokonaisuuksien määrän tulee kokonaisuutena olla merkittävästi pienempi kuin nykyisten virastojen määrä
Nykyisten virastojen hallintotehtävät keskitetään toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole tarkoituksenmukaista
keskittää keskushallintoon.

Osallisuus
o Tehdään osana muutosta kaupunkilaisten osallistumisen
linjaukset, joissa määritellään, miten aiemmin tehtyjä
osallistumisen ja kuulemisen kokeiluja vakinaistetaan ja
otetaan käyttöön, sisältäen ainakin osallistuvan budjetoinnin, asukas- ja käyttäjäraadit sekä verkko-osallistumisen.
Tavoitteena on vahvistaa asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumista palveluiden kehittämiseen.
o Osana osallistumisen linjauksia, osallistuvan budjetoinnin
käyttö vakinaistetaan nuorisotoimessa ja opetuksessa ja
selvitetään laajentamista muihin soveltuviin toimiin.
o Jatkovalmistelussa valmistellaan uuteen johtamisjärjestelmään ja toimialalautakuntarakenteeseen kytkeytyvä Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli
Jatkovalmistelun periaatteet
Hallintolain 51 §:n mukainen
kirjoitusvirheen korjaus koskien
teknisestä syistä esityslistalta
puuttumaan jääneitä esittelijän
perusteluissa mainittuja jatkovalmistelun periaatteita, LSM
21.12.2015
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Edistetään kaupungin ja metropolialueen yhteistoimintaa
Asukaslähtöisyys kaupungin palvelukokonaisuudessa paranee
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet paranevat kaupunkitasoisesti ja alueellisesti
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Kaupunkikokonaisuuden ohjattavuus paranee
Valmistelu ja päätöksenteko säilyvät selkeästi erillään
Luottamushenkilöiden toimintaedellytykset paranevat
Kaupungin toiminnan tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat
Varaudutaan hallitusohjelman uudistusten toteuttamiseen
Edistetään kaupungin ja metropolialueen yhteistoimintaa
Käsittely
21.12.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Pöydällepanoehdotus:
Pilvi Torsti: Pöydälle seuraavaan kokoukseen asti.
Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Muutetaan/lisätään päätösesityksen seuraavat kohdat:
1.

2.

3.

4.

5.
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Kaupunginvaltuuston roolia vahvistetaan ja kuntavaalien tuloksen heijastumista kaupungin johtoon lisätään valitsemalla kaupunginhallitus kaupunginvaltuutetuista ja varavaltuutetuista.
Jatkovalmistelussa määritellään tarve valtuustokauden alussa
suurimman valtuustoryhmän aloitteesta valtuustoryhmien kesken neuvoteltavalle pormestariohjelmalle. Pormestariohjelman
suhde valtuustostrategiaan määrittyy jatkovalmistelussa.
Lautakunnille muodostetaan tarvittava määrä jaostoja jatkovalmistelussa siten, että monipuolinen edustus, eri alojen tuntemus
ja yhteydet kansalaisyhteiskuntaan voidaan varmistaa ja että
jaostot mahdollistavat luottamushenkilöille sisällöllisen perehtymisen käsiteltäviin asioihin riittävällä tarkkuudella.
Kansliapäällikkö nimitetään määräajaksi johtajasopimuksella.
Toimialajohtajien virkasuhteen muoto määrittyy jatkovalmistelussa.
Johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on yhtäältä poliittisen ohjauksen ja päätöksenteon ja toisaalta ammattiosaamiseen
perustuvan virkamiesvalmistelun roolien selkiyttäminen. Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies. Jatkovalmistelussa on sel-
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6.

vitettävä, voivatko toimialajohtajat olla substanssiasioissa vastuussa suoraan apulaispormestarille ja toimialalautakunnalle.
Esimies-alaissuhteet määrittyvät pääasiallisesti tarkempien hallinto- ja johtosääntöjen valmistelun yhteydessä.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on yhtäältä poliittisen ohjauksen ja päätöksenteon ja toisaalta ammattiosaamiseen perustuvan virkamiesvalmistelun roolien selkiyttäminen. Siksi
jatkovalmistelussa on selvitettävä, voivatko toimialajohtajat olla substanssiasioissa vastuussa suoraan apulaispormestarille ja toimialalautakunnalle.
Termi "operatiivisen organisaation päälinjaukset" vaihdetaan muotoon "
operatiivisen organisaation valmistelun lähtökohtia".
Samalla kohdasta yksi poistetaan lause "Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies."
Kannattaja: Pilvi Torsti

1. äänestys:
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Pilvi Torstin pöydällepanoehdotuksen mukaan
Jaa-äänet: 6
Otso Kivekäs, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Erkki Perälä, Laura Rissanen
Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Osku Pajamäki, Pilvi Torsti
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista. Johtamisen jaosto päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 6 - 3.

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
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2016

64 (142)

Kj/2
29.02.2016

Lasse Männistön vastaehdotuksen kohdasta 5 ja Osku Pajamäen vastaehdotuksesta äänestettiin vastakkain.
2. äänestys:
JAA-ehdotus: Lasse Männistön vastaehdotuksen kohdan 5 mukaan:
"5. Johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on yhtäältä poliittisen
ohjauksen ja päätöksenteon ja toisaalta ammattiosaamiseen perustuvan virkamiesvalmistelun roolien selkiyttäminen. Kansliapäällikkö on
toimialajohtajien esimies. Jatkovalmistelussa on selvitettävä, voivatko
toimialajohtajat olla substanssiasioissa vastuussa suoraan apulaispormestarille ja toimialalautakunnalle."
EI-ehdotus: Osku Pajamäen vastaehdotuksen mukaan
Jaa-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse
Männistö, Erkki Perälä, Laura Rissanen
Ei-äänet: 2
Osku Pajamäki, Pilvi Torsti
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Johtamisen jaosto hyväksyi Lasse Männistön vastaehdotuksen kohdan
5 äänin 7 - 2. Voitanut ehdotus asetettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

Johtamisen jaosto hyväksyi yksimielisesti Lasse Männistön vastaehdotuksen kohtien 1 - 4 ja 6 osalta sekä kohdan 5 osalta Lasse Männistön
ja Osku Pajamäen vastaehdotuksista äänestämisen jälkeen.
Johtamisen jaosto hyväksyi Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti muuten esityksen.
07.12.2015 Ehdotuksen mukaan
23.11.2015 Palautettiin
26.10.2015 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

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
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2016

66 (142)

Kaj/1
29.02.2016

§ 184
V 16.3.2016, Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen
toimisto- ja hotellitonttien vuokrasopimukseen (Länsisatama, korttelin 20007 tontit 20 ja 21, Jätkäsaarenlaituri 1, Wood City)
HEL 2015-005050 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
A
oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan tontti 20007/20 (091-0200007-20, Jätkäsaarenlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21
(091-020-007-21, Jätkäsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) 31.12.2075
asti seuraavin ehdoin:
1
Puurakentamiseen tarkoitetun toimistotontin 20007/20 vuosivuokra
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 33 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.
2
Puurakentamiseen tarkoitetun hotellitontin 20007/21 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 27,30 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.
3
Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen
ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.
B
oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään tontti 20007/20 (091-0200007-20, Jätkäsaarenlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21
(091-020-007-21, Jätkäsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) tontin vuokralaiselle seuraavin ehdoin:
1

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
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2016

67 (142)

Kaj/1
29.02.2016

Toimistotontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100
vastaavaan yksikköhintaan 33 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy
kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.
Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kauppakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta.
2
Hotellitontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 27,30 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun
yksikköhinnan mukaan.
Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kauppakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta.
3
Osto-oikeus on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 31.12.2020 asti.
4
Muutoin noudatetaan kaupungin vakiintuneita myyntiehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Sijaintikartta
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12246 kartta, päivätty
10.12.2013, muutettu 9.5.2014
Tonttijako 12560

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Jätkäsaareen toteutettavan puurakenteisen Wood City -korttelin toimisto- ja hotellitonteille esitetään vuokraus- ja myyntiperusteiden määräämistä. Toimistotontin kerrosneliömetrihinnaksi esitetään n. 630 euroa
vastaavaa hintaa ja hotellitontille n. 520 euroa vastaavaa hintaa.
Esittelijän perustelut
Tietoja hankkeesta
Korttelin 20007 tonteille 18, 20 ja 21 suunnitellaan puurakenteista kokonaisuutta, johon toteutetaan asuntoja, toimistoja, hotelli sekä kaikkia
kolmea tonttia palveleva pysäköintilaitos. ATT vastaa asuntorakentamisesta. Toimisto- ja hotellitontit sekä pysäköintilaitoksen rakentaminen
ovat SRV:n vastuulla. Puurakentamisen osaamista hankkeisiin tuo yhteistyökumppani Stora Enso.
Asemakaava- ja tonttitiedot
Tontit kuuluvat asemakaavan nro 12246 alueeseen. Kaava hyväksyttiin
kaupunginvaltuustossa 4.6.2014 ja tuli voimaan 18.7.2014.
Tontin 20007/20 pinta-ala on 4 816 m² ja toimistorakennusoikeus
12 800 k-m² sekä pysäköintilaitoksen rakennusoikeus 5 300 m². Hotellitontin 20007/21 pinta-ala on 1 398 m² ja rakennusoikeus 6 200 k-m².
Vuokra-aika
Vuokra-ajan esitetään olevan noin 60 vuotta, vuoden 2075 loppuun
saakka.
Vuokran määrä
Toimistotontille 20007/20 esitettävien vuokrausperusteiden mukaan
vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 33 euroa. Hintatasossa 1/2016 (ind. 19,06) tontin kerrosneliömetrihinta on noin 630 euroa. Vuosivuokra tällä hetkellä olisi noin
403 000 euroa.
Hotellitontille 20007/21 esitettävien vuokrausperusteiden mukaan vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa
27,30 euroa. Hintatasossa 1/2016 (ind. 19,06) tontin kerrosneliömetrihinta on noin 520 euroa. Vuosivuokra tällä hetkellä olisi noin
138 000 euroa.
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Esitetyt hinnat perustuvat tonttiosaston käytettävissä olevaan ulkopuoliseen arviolausuntoon.
Vertailutiedot
Kaupunginvaltuusto on 14.9.2011 § 157 vahvistanut vuokrausperusteet
ja osto-option Ruskeasuon toimistotontille (Aitio Business Park) osoitteessa Mannerheimintie 113. Niiden mukaan vuosivuokra ja tontin
myyntihintaa määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 32 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa nykyhintatasossa 610 euroa.
Kaupunginvaltuusto on 26.11.2014 § 370 vahvistanut vuokrausperusteet Jätkäsaaren tornihotellille ja kongressikeskukselle. Niiden mukaan
tornihotellin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 24,80 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa nykyhintatasossa 473 euroa.
Tornihotellin ja kongressikeskuksen rakennusoikeus on 21 437 k-m².
Kaupunginvaltuusto on 25.8.2010 (§ 185) vahvistanut vuokrausperusteet Taivallahden kylpylähotellille. Niiden mukaan kylpylähotellitontin
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 26 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa nykyhintatasossa noin 495 euroa. Taivallahden kylpylähotellitontin rakennusoikeus on 12 300 k-m².
Osto-oikeus
Vuokralaiselle esitetään osto-optiota molemmille tonteille. Myyntihinta
olisi sama kuin vuokrahinta, mutta siihen lisättäisi kahden prosentin
vuotuinen korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Vuokralaisen tulisi käyttää osto-optiota kolmen vuoden kuluessa pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, kuitenkin viimeistään 31.12.2020. Tällä hetkellä toimistotontin myyntihinta
olisi noin 8,05 miljoonaa euroa ja hotellitontin noin 2,76 miljoonaa euroa.
Lopuksi
Päätösehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
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Liitteet
1
2
3

Sijaintikartta
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12246 kartta, päivätty
10.12.2013, muutettu 9.5.2014
Tonttijako 12560

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 11.02.2016 § 57
HEL 2015-005050 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 49/671 495, Jätkäsaarenlaituri 1 ja 3

Esitys
A
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutetaan vuokraamaan tontti 20007/20 (091-020-0007-20, Jätkäsaarenlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21 (091-020-007-21,
Jätkäsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) 31.12.2075 asti seuraavin ehdoin:
1
Puurakentamiseen tarkoitetun toimistotontin 20007/20 vuosivuokra
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 33 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.
2
Puurakentamiseen tarkoitetun hotellitontin 20007/21 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 27,30 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.
3
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Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen
ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.
B
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutetaan myymään tontti 20007/20 (091-020-0007-20, Jätkäsaarenlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21 (091-020-007-21, Jätkäsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) tontin vuokralaiselle seuraavin
ehdoin:
1
Toimistotontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100
vastaavaan yksikköhintaan 33 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy
kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.
Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kauppakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta.
2
Hotellitontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 27,30 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun
yksikköhinnan mukaan.
Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kauppakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta.
3
Osto-optio on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 31.12.2020 asti.
4
Muutoin noudatetaan kaupungin vakiintuneita myyntiehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.
Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot
Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159
hanneli.alho(a)hel.fi
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§ 185
Esisopimus VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden ostamisesta
HEL 2016-001848 T 02 07 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että Helsingin kaupunki ostaa VRYhtymä Oy:n omistamat Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeet yhdessä Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin ja Kauniaisten
kaupungin kanssa. Helsingin osuus ostettavista Junakalustoyhtiön
osakkeista on 31 osaketta, ja yhtiön nettovarallisuuteen perustuva
kauppahintaosuus arviolta 31 000 euroa (ilman alv.).
Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että osakkeiden kaupasta
sovitaan nyt liitteenä olevalla sitovalla esisopimuksella, ja että liitteen
mukainen kauppakirja tehdään sen jälkeen, kun kaikki Sm5-junat ovat
tulleet toimitetuksi, joka tapauksessa viimeistään 29.9.2017.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan kaupungin puolesta esisopimuksen ja
kauppakirjan sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai
muuten vähäisiä muutoksia.
Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Vantaan, Espoon ja
Kauniaisten kaupungit tekevät omalta osaltaan vastaavat päätökset
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden ostamisesta.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Esisopimusluonnos
Kauppakirjaluonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
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Espoon kaupunki, Hallintokeskus
Vantaan kaupunki
Kauniaisten kaupunki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (Junakalustoyhtiö) on pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen) sekä VR-Yhtymä Oy:n (VR) omistama kalustoyhtiö.
Yhtiö on perustettu 25.11.2003 ja merkitty kaupparekisteriin 3.3.2004.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 34 %.
Pääkaupunkiseudun kalustoyhtiökonsepti
Junakalustoyhtiön tehtävänä on hankkia ja omistaa Helsingin seudun
liikenne -kuntayhtymän (HSL) liikenteessä tarvittava uusi junakalusto ja
järjestää sen kunnossapito. Yhtiö vastaa myös rahoituksen järjestämisestä junakalustohankinnoille. Junakalustoyhtiö vuokraa hankkimansa
kaluston HSL:lle pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.
Junakalustoyhtiökonseptilla pääkaupunkiseudun junaliikenteen ka-luston pääomakustannukset tulivat läpinäkyviksi, mikä on selkeyttänyt
HSL:n tilaaman lähijunaliikenteen hankintaa ja sen kustannusrakennetta. Junakalustoyhtiön junat mahdollistavat nyt osaltaan, että pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteessä voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla kilpailuttaa jatkossa liikennettä.
Junakalustoyhtiö on tähän mennessä hankkinut EU:n julkisia hankintoja koskevien menettelyjen mukaisesti järjestetyn tarjouskilpailun perusteella pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteeseen yhteensä 81 Sm5-junaa, joista 41 on jo toimitettu ja loput toimitetaan tänä vuonna ja vuonna 2017. Junakalustoyhtiön em. hankintojen kokonaiskauppa-hinta on
noin 512, 2 milj. euroa (ilman indeksitarkistuksia).
Junakalusto on vastannut Sm5-junien kunnossapidosta tekemällä VR:n
kanssa tarpeelliset kunnossapitosopimukset.
Junakalustoyhtiö on hankkinut kilpailuttamalla junien rahoitusta varten
tarvittavan leasingrahoituksen puoliksi Handelsbanken Finans AB (julk)
Suomen sivukonttoritoiminnalta (perussarja ja optiosarja nro 1) ja NorPostiosoite
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dea Rahoitus Suomi Oyj:ltä (optiosarja nro 2). Leasingsopimuskausi on
25 vuotta. Junakalustoyhtiön leasingvastuitten määrä oli 31.12.2015
yhteensä 295,6 milj. euroa.
Junakalustoyhtiön toimintakonseptiin kuuluu, että se vuokraa kaikki
hankkimansa junat HSL:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, joka on
voimassa leasingsopimusten keston ajan, eli 25 vuotta junien käyttöönotosta. HSL puolestaan antaa Junakalustoyhtiöltä vuokraamansa junat pääkaupunkiseudun lähijunaliikennettä hoitavan operaattorin käyttöön. Liikenneoperaattori on tällä hetkellä VR. HSL:n tarkoituksena on,
että 1.4.2016 käynnistyvällä suorahankintajaksolla valmistaudutaan kilpailuttamiseen ja toteutetaan koko kilpailuttamisprosessi niin, että kilpailutettu liikenne alkaa kesällä 2021.
Osakassopimus ja VR:n osakkeitten ostaminen
Junakalustoyhtiön osakkeenomistajat tekivät 25.11.2003 yhtiön perustamisen yhteydessä osakassopimuksen koskien Junakalustoyhtiön hallintoa, rahoitusta ja osakkeiden merkintää.
Jo Junakalustoyhtiön perustamista edeltäneissä selvityksissä otettiin
huomioon myös tuleva kilpailutilanne ja lähdettiin siitä, että tällaisissa tilanteissa tulisi varautua siihen, että toisaalta VR ja toisaalta kaupungit
voivat edellyttää, että VR luopuu Junakalustoyhtiön osakkeista.
Osakassopimuksessa on myös nimenomaiset sopimusehdot osakkeiden myyntiä ja lunastusta koskevista ehdoista pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailuttamisen varalle. Osakassopimuksessa myös
annetaan kunnille lunastusoikeus sellaisen tilanteen varalle, että VR ei
enää ole pääkaupunkiseudun lähiliikenteen operoija.
Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenne on HSL:n tilaajana tekemien päätösten linjaamana siirtymässä tilanteeseen, jossa hankittava lähijunaliikenne kilpailutetaan. Kilpailuttaminen edellyttää perusteellista valmistelua muun muassa Ilmalan varikon monitoimijakäytön toteuttamiseksi.
Tarpeellisen jatkovalmistelun ja kilpailuttamisprosessin jälkeen kilpailutettu liikenne alkaa kesällä 2021.
HSL ja VR ovat kilpailuttamiseen valmistautumiseen liittyen tekemässä
maaliskuussa 2016 suorahankintasopimusjärjestelyn, joka koskee siirtymäaikaa 1.4.2016 – 6/2021.
Siirryttäessä pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteessä kilpailuun on VR
nyt luopumassa Junakalustoyhtiön osakkuudesta niin, että pääkaupunkiseudun kunnat osakassopimuksen perusteella ostavat VR:n osuuden
yhtiöstä.
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Pääkaupunkiseudun kunnat ja VR ovat neuvotelleet osakassopimuksen perusteella esisopimuksesta, jonka mukaisesti kunnat ostavat
VR:n osuuden vuonna 2017, kun kaikki Sm5-junat on toimitettu ja ne
ovat liikenteessä, kuitenkin viimeistään 29.9.2017.
Junakalustoyhtiön kuntaosakkeenomistajat ovat neuvotteluissa lähteneet siitä, että ne ostavat VR:n osakkeet seuraavasti:
 Helsinki ostaa 31 osaketta (kaupan toteutumisen jälkeen yhteensä
99 osaketta),
 Vantaa ostaa 21 osaketta (kaupan toteutumisen jälkeen yhteensä
55 osaketta),
 Espoo ostaa 15 osaketta (kaupan toteutumisen jälkeen yhteensä 39
osaketta) ,
 Kauniainen ostaa 3 osaketta (kaupan toteutumisen jälkeen yhteensä 7 osaketta).
Helsingin kaupungin omistusosuus Junakalustoyhtiöstä on kaupan toteutumisen jälkeen 49,5 %.
Osakkeiden kauppahinta on VR:n osuus Junakalustoyhtiön nettovarallisuudesta, joka on tällä hetkellä 200 000 euron suuruinen. Kauppahinta
on siten nykytilanteen mukaan laskettuna yhteensä 70 000 euroa. Helsingin kaupungin osuus kauppahinnasta on 31 000 euroa. Mikäli Junakalustoyhtiön nettovarallisuus muuttuu ennen kauppakirjan allekirjoittamista, tarkistetaan kauppahintaa vastaavasti.
Osakekaupan yhteydessä Junakalustoyhtiö lisäksi suorittaa VR:lle sen
osuuden osakkeenomistajien jäljellä olevasta pääomalainasta kaupantekopäivänä. Junakalustoyhtiö ottaa pääomalainaosuuden maksun rahoittamista varten lainan rahalaitoksesta. Pääomalainan kokonaismäärä on vuoden 2015 tilinpäätöksessä 6,3 miljoonaa euroa ja VR:n osuus
siitä 2,2 miljoonaa euroa. Pääomalaina ja VR:n osuus siitä tulee laskemaan jonkin verran syyskuuhun 2017 mennessä, kun yhtiö ehtii sitä
ennen lyhentämään osakaslainaa hallituksen joulukuussa 2015 hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti.
Lopuksi
Junakalustoyhtiön osakkeiden kauppajärjestelyä koskevan asian aikataulu määrittyy HSL:n ja VR:n edellä mainittujen suorahankintasopimusjärjestelyä koskevan aikataulun perusteella. VR:n omistamien
osakkeiden ostamista koskevien päätösten tulisi olla tehtynä ennen
kuin HSL:n hallitus päättää suorahankintajärjestelystä 1.3.2016. Tästä
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kaupungista riippumattomasta syystä asia on valmisteltu kaupungin
päätöksenteossa suoraan kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Junakalustoyhtiön toimitusjohtaja Yrjö Judström on käytettävissä kaupunginhallituksen kokouksessa kauppajärjestelyyn liittyviin mahdollisiin
kysymyksiin vastaamista varten.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Esisopimusluonnos
Kauppakirjaluonnos

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Espoon kaupunki, Hallintokeskus
Vantaan kaupunki
Kauniaisten kaupunki

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy
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§ 186
Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Hankinnoissa otettava
huomioon YK:n päätökset palestiinalaisalueilla
HEL 2015-003426 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisestä pannan asian pöydälle Veronika
Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 11.3.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Yrjö Hakanen)
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Päättäessään 11.3.2015, § 78 valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteesta
Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden sopimuksista, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
”Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten kaupungin,
tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien hankinnoissa voidaan ohjeistaa ottamaan huomioon YK:n päätökset koskien toimintaa Israelin miehittämillä
palestiinalaisalueilla sekä arvioida tätä myös tarjoajien ja niiden emokonsernien välisten suhteiden osalta.” (Yrjö Hakanen)
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua
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ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi
myös muille valtuutetuille.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki noudattaa toiminnassaan lakia
julkisista hankinnoista (348/2007). Vastaavasti suurin osa kaupungin
tytäryhteisöistä sekä kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä, ovat
hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä, joiden tulee noudattaa
hankintalainsäädäntöä omissa hankinnoissaan.
Kansallinen hankintalainsäädäntö mahdollistaa ehdokkaaseen tai tarjoajaan liittyvien, laissa mainittujen tekijöiden ottamisen huomioon mm.
poissulkemisen perusteena. Eräs harkinnanvarainen peruste on vakava virhe ammattitoiminnassa. Vastaavasti direktiivi 2007/17/EY artikla
53 mahdollistaa (viittaus direktiivin 2007/18/EY artiklaan 45) ”talouden
toimijaan” liittyvien tekijöiden ottamisen huomioon mm. poissulkemisen
perusteena. Direktiivissä käytetty käsite ”talouden toimija” on yleiskäsite, joka konkretisoituu määriteltäessä ehdokasta tai tarjoajaa.
Harkittaessa sitä, miten kaupungin, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien
hankinnoissa voidaan ohjeistaa ottamaan huomioon YK:n päätökset
koskien toimintaa Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla sekä arvioida tätä myös tarjoajien ja niiden emokonsernien välisten suhteiden
osalta, on otettava huomioon se, mikä taho on kussakin hankinnassa ilmoittautunut ehdokkaaksi tai tarjoajaksi. Määrittely on tehtävä hankintakohtaisesti, koska ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuus on selvitettävä
ja toisaalta koska tarjouskilpailun aikana on tarkoin tiedettävä se taho,
jonka kanssa sopimus mahdollisesti myöhemmin syntyy.
Mikäli kansainvälisen konsernin yksittäinen tytäryhtiö ilmoittautuu yksin
tarjoajaksi, arvioidaan poissulkemisperusteita hankintalain-säädännön
sanamuodon mukaan sanotun yhtiön osalta, ei koko konsernin osalta.
Sen sijaan mikäli tytäryhtiö esimerkiksi ilmoittaa käyttävänsä konsernin
voimavaroja hankinnan toteutuksessa, voidaan konserniin liittyvät tekijät ottaa huomioon tarjoajana olevan tytäryhtiön soveltuvuutta arvioitaessa. Muussa tapauksessa konsernin voimavaroja ei voida ottaa
huomioon arvioitaessa tarjoajaksi ilmoittautuneen tytäryhtiön soveltuvuutta (markkinaoikeus 14.3.2013, nro 104/2013, dnro 123/12/JH).
Voimassa oleva lainsäädäntö (kansallinen lainsäädäntö ja EU-direktiivit) ei nyt puheena olevassa tilanteessa mahdollista sitä, että tarjoajan
soveltuvuutta arvioitaessa otettaisiin huomioon myös konsernin muiden
yksiköiden toiminta. Poissulkeminen on toimenpiteenä rajoittava, joten
sitä koskevia säännöksiä ei voi tulkita laajentavasti. Tiedossa ei ole oikeuskäytäntöä, joka mahdollistaisi lain sanamuodosta poikkeavan tulkinnan.
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Kaupunki ja sen tytäryhteisöt noudattavat toiminnassaan lainsäädännön ohella konsernin hankintoja koskevia ohjeita ja määräyksiä. Kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osasto ylläpitää kaupungin hankintakäsikirjaa, johon on koottu hallintokuntien tarpeita silmällä pitäen keskeisin julkisia tavara- ja palveluhankintoja sääntelevä ohjeistus.
Uusi kansallinen hankintalainsäädäntö on valmisteilla. Jos lainsäädäntöön tulee muutoksia, jotka mahdollistavat kilpailutuksiin osallistuvien
tarjoajien omistussuhteiden huomioon ottamisen, päivitetään kaupungin hankintaohjeistuksia ja -menettelytapoja vastaavasti.
Ponsivastaus on valmisteltu kaupunginkansliassa (talous- ja suunnitteluosasto, oikeuspalvelut-osasto) yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunginvaltuutetut
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§ 187
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Khn puheenjohtaja
jaostot
- konserni
- johtamisen
- tietotekniikka
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
johtokunnat
- Taloushallintopalvelu
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
apulaiskaupunginjohtajat
- rakennus- ja ympäristötointa johtava
-sosiaali- ja terveystointa johtava
- sivistystointa johtava
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
kaupunginkanslia
- kansliapäällikkö
- elinkeinojohtaja
- hallintojohtaja
- henkilöstöjohtaja
- kaupunginlakimies
- rahoitusjohtaja
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
- tietotekniikkapäällikkö
- viestintäpäällikkö
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
- toimitusjohtaja
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henkilöstökassatoimikunta

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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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§ 188
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
8 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
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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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§ 189
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
vs. kaupunginjohtaja
- muut asiat

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 190
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Viikin opetus- ja tutkimustilan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta
HEL 2016-000181 T 11 01 00 00
ESAVI/10047/2014

Lausunto
Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Viikin opetus- ja tutkimustilan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta
seuraavan lausunnon:
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 16.2.2016 antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon
Viikin opetus- ja tutkimustilan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta.
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja puoltaa
ympäristöluvan myöntämistä ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyn mukaisesti. Lisäksi toiminnasta aiheutuvat hajuhaitat tulee estää siten, ettei niistä ole haittaa naapuritonttien käytölle.
Käsittely
Esteelliset: Jussi Pajunen
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 5.1.2016
Ympäristölupahakemus_Viikin koetila

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Helsingin yliopiston
Viikin tutkimus- ja koetilan eläinsuojan toiminnan ympäristölupahakemuksesta. Lausuntoa on pyydetty 19.2.2016 mennessä. Lausunnon
antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 8.3.2016 asti.
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Viikin opetus- ja tutkimustila hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
ympäristölupaa eläinsuojalle. Kyseessä on olemassa oleva toiminta,
jolle haetaan lupaa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kehotuksesta ympäristönsuojelulain 27 § perusteella.
Viikin opetus- ja tutkimustila on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maataloustieteiden laitoksen alainen yksikkö.
Maatila sijaitsee Viikin kampuksen alueella. Tilaa käytetään tutkimuksessa ja opetuksessa. Se on perustoiminnoiltaan normaali maidontuotantotila, jossa on eläinpaikat 90 lypsylehmälle, 25 hienolle (yli 6 kk) ja
24 vasikalle (alle 6 kk). Pääosa karjasta on Ayrshire-rotuisia lehmiä,
mutta karjassa on joukossa myös muutamia muita nautarotuja kuten
Holstein, Suomenkarja, Jersey ja Swiss Brown. Peltoalaa on 153 hehtaaria. Puolet pelloista on laidunmaana ja niittonurmina, lopuilla viljellään leipä- ja rehuviljaa sekä öljykasveja. Peltoalasta 10-20 hehtaaria
toimii kasvintuotannon tutkimuksen koekenttäalueena.
Tilan navetta on remontoitu vuonna 2006. Valtaosa eläimistä on robottilypsyssä makuuparsipihatossa. Yksilöllisiä tutkimuksia varten navetassa on 12 parsipaikan putkilypsyssä oleva osasto. Koko karja on mukana erilaisissa kotieläintuotannon kokeissa.
Lypsylehmät laiduntavat kesäaikaan tilan laitumilla 3-6 tuntia vuorokaudessa. Nuorkarja on kesäisin laitumella ympäri vuorokauden. Talvet
hiehot viettävät Haalin hiehohotellissa. Laidunkausi kestää toukokuusta
lokakuulle.
Navetassa on kuivalantajärjestelmä. Raapat ja kolakuljettimet siirtävät
lannan lantakäytäviltä navetan takana olevaan betonirakenteiseen lantalaan. Lantalan pinta-ala on 180 m² ja siinä on 3,3 metriä korkeat betoniseinät. Lantalassa on virtsan ja sadeveden keräilyä varten kaivot,
joista neste päätyy HSY:n jätevesiviemäriin. Navetan pesuvedet ja soPostiosoite
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siaalitilojen vedet johdetaan samoin HSY:n viemäriin. Lantalaan toimitetaan lantaa myös yliopiston suurten koe-eläinten yksiköstä sekä Viikin hevossairaalasta.
Kanalan ja hiehopihaton kuivikepohjat tyhjennetään tarpeen mukaan 13 kertaa talvessa ja ne kuljetetaan lantalaatalle, joka sijaitsee Viikin pelloilla noin kilometrin päässä navettarakennuksesta. Lantalaatalle kuljetetaan lantaa tarpeen mukaan myös lantalasta. Lantalaatalla lantaa varastoidaan vuoden verran ennen sen levittämistä pelloille. Lantalaatta
on rakenteeltaan betonirunkoinen 200 m²:n laatta, jossa on harkoista
muurattu metrin korkuiset sivuseinät kahdelle sivulle ja kahdella sivulla
on avoimet ajoluiskat. Laatan muovirakenteiset imukaivot valettiin umpeen syksyllä 2014, koska niiden epäiltiin vuotavan suotovesiä laatan
perustusten salaojiin. Laatalle kertyvää vettä imetään sateisena aikana
tarpeen mukaan imupainevaunulla. Neste levitetään peltoon tai tilan
virtsasäiliöön, jonka koko on 600 m³. Virtsasäiliö on rakennettu vuonna
1986 ja sitä on kunnostettu vuonna 2003.
Eläimiä ruokitaan säilörehulla. Laakasiilojen lisäksi rehua säilytetään
pyöröpaaleissa. Laakasiilojen puristeneste kootaan välikaivoon, josta
se pumpataan tilan virtsasäiliöön.
Tilalla torjunta-aineet säilytetään torjunta-ainevarastossa. Lannoitteet
varastoidaan peitettyinä kuormalavojen päällä asfaltoidulla piha-alueella. Säilöntäaineet varastoidaan 1000 litran konteissa lukitussa varastossa. Tilalla on 10 m³ polttoöljysäiliö työkoneiden tankkausta varten.
Säiliö on kaksivaippainen ja se on sijoitettu asfaltoidulle pihalle. Tankkauspumpun kaappi on lukittu. Voiteluöljyt varastoidaan 200 litran tynnyreissä öljyvarastossa ja koneiden korjaamohallissa.
Tilalla on töissä vakituisesti yhdeksän työntekijää, minkä lisäksi tilalla
työskentelee vuosittain harjoittelijoina 5-10 maa- ja metsätalouden sekä
eläinlääketieteen opiskelijaa. Harjoittelijoiden lisäksi tilalla käy opiskelijoita tekemässä käytännön demonstraatioita ja harjoitustöitä.
Saadut lausunnot
Esittelijä toteaa, että asiasta on saatu ympäristölautakunnan, kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja rakennusviraston lausunnot.
Ympäristölautakunta on kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena
antanut 16.2.2016 lausuntonsa asiasta kaupunginhallitukselle ja EteläSuomen aluehallintovirastolle. Ympäristölautakunta puoltaa yksimielisessä päätöksessään ympäristöluvan myöntämistä siten, että lupakäsittelyssä otetaan huomioon lausunnossa esitetyt seikat.
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa lausunnossaan, että lupahakemuksessa esitetty toiminta on voimassa olevan yleis- ja asemakaavan muPostiosoite
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kaista toimintaa. Alue on uudessa yleiskaavaehdotuksessa esitetty säilytettäväksi toiminnoksi, eikä muutospaineitä kyseessä olevalle alueelle
ole näköpiirissä. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan
myöntämistä.
Kiinteistövirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä mutta toteaa, että
toiminnasta aiheutuvat hajuhaitat tulee kuitenkin estää siten, että niistä
ei ole haittaa Gardenian tulevalle käytölle. Rakennusvirasto toteaa lausunnossaan, ettei sillä ole asiassa lausuttavaa.
Esittelijän kannanotto
Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa puoltavansa lausunnoissa esitetyin huomautuksin hakemusta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 5.1.2016
Ympäristölupahakemus_Viikin koetila

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Päätöshistoria
Ympäristölautakunta 16.02.2016 § 83
HEL 2016-000181 T 11 01 00 00

ESAVI/20014/2014

Päätös
Ympäristölautakunta päätti puoltaa ympäristöluvan myöntämistä ja esitti, että lupakäsittelyssä otetaan huomioon seuraava lausunto:
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Ympäristölautakunta pitää hyvänä sitä, että Viikin koetilan toiminnot
saadaan ympäristölupahakemuksen myötä kokonaisuutena kattavasti
käsittelyyn ja selkeiden lupamääräysten piiriin. Tilan toiminta on viime
vuosina työllistänyt ympäristökeskusta jälkivalvonnan muodossa.
Lannan käsittely koetilalla on saatava toimimaan aiempaa paremmin.
Lannan säilytystilojen ja virtsasäiliön kunto tulee tarkastuttaa rakennusalan asiantuntijan toimesta vuoden 2016 aikana. Kuntoraportti, jossa
on esitetty selkeästi sekä toimivat rakenteet että mahdollisesti havaitut
rakennepuutteet, tulee toimittaa valvontaviranomaiselle (Helsingin kaupungin ympäristökeskus). Mikäli puutteita havaitaan, tulee valvontaviranomaiselle lisäksi esittää hyväksyttäväksi kunnostussuunnitelma aikatauluineen. Lantavarastojen on oltava vesitiiviitä ja niiden rakenteiden on vastattava maa- ja metsätalousministeriön vaatimuksia MMMRMO-C4. Lannan säilytystiloista tai virtsasäiliöstä ei saa aiheutua minkäänlaisia valumia ympäristöön.
Myös säilörehun säilyttämiseen käytettävien laakasiilojen kunto ja puristenesteiden hallittavuus tulee tarkastaa samalla tavalla kuin lannan
säilytystilojen ja virtsasäiliön. Kuntoraportti tulee toimittaa valvontaviranomaiselle ja mahdollisesti havaituille rakennepuutteille on esitettävä
kunnostussuunnitelma aikatauluineen.
Navetan lantalan käsittelyjärjestelmän parantamista, esim. toimivalla
virtsanerotuksella navetassa, lannan separoinnilla tai muulla vastaavalla järjestelyllä, on syytä tutkia. Johtopäätökset ja mahdollinen toteutusaikataulu edellä mainitusta on esitettävä valvontaviranomaiselle vuoden 2016 aikana.
Jatkossa lannan ja virtsan säilytystilat on tyhjennettävä ja niiden kunto
tarkastettava vuosittain. Havaitut viat on korjattava viipymättä. Lantavarastoja tyhjennettäessä lantaa ei saa valua kuormausalueelta ympäristöön ja lannan kuljetusreittien likaantuneet alueet tulee puhdistaa lannasta välittömästi. Liete ja lanta on hyödynnettävä pellolla lannoitteena.
Lietettä/lantaa voidaan toimittaa myös ympäristöluvan omaavaan laitokseen, jos ennen luovutusta esitetään valvontaviranomaiselle voimassa oleva lannan luovutussopimus.
Ympäristöluvassa tulee määrätä siitä, että kattamattomissa lantavarastoissa on riittävästi tilaa myös sadevesille ja siitä, että sadevesien kertymistä valvotaan säännöllisesti.
Lietteen ja lannan levitys peltoon on tehtävä suunnitelmallisesti. Lannan peltolevityksessä tulee noudattaa ns. nitraattiasetuksen (valtioneuvoston asetus 1250/2014) määräyksiä. Vesistöjen sekä lasku- ja valtaojien varrelle tulee jättää riittävät suojavyöhykkeet, joille ei levitetä
lantaa tai joilla ei säilytetä pyöröpaaleja. Lannan käsittely- ja levitysaPostiosoite
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jankohtaa sekä levityspellon sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon
tulvauhka, ympäristön viihtyvyystekijät sekä naapureille aiheutuvan hajuhaitan minimointi. Lannan syyslevitys tulvaherkille pelloille tulee ympäristöluvassa kieltää. Tulvaherkkiä peltoja ei tule kyntää syksyllä vaan
vasta keväällä tulvan jälkeen.
Tilalla on kaksivaippainen 10 m³ polttoöljysäiliö. Säiliön tulee soveltuvin
osin täyttää valtioneuvoston asetuksessa (444/2010) asetetut ympäristönsuojeluvaatimukset. Öljytuotteiden ja kemikaalien varastointi ja käsittely tulee tapahtua siten, ettei niistä aiheudu maaperän, pinta- tai
pohjaveden pilaantumista.
Ennen luvan myöntämistä tulee saada selvyys jätevesiin rinnastettavien nesteiden käsittelystä. Hakemuksen mukaan jätevedet ja lantalan
nesteet toimitetaan HSY:n viemäriin. Koetilalla ei kuitenkaan vielä ole
voimassaolevaa sopimusta nesteiden vastaanotosta. Myös sopimuksen voimassaoloaika saattaa vaikuttaa ympäristöluvan määräyksiin.
Toiminnanharjoittajan tulee varautua riittävästi poikkeuksellisiin häiriötilanteisiin, kuten polttoainevuotoihin ja liete-/lantavarastojen vuotoihin,
jotka voivat aiheuttaa päästöjä ympäristöön. Häiriötilanteista, jotka
saattavat aiheuttaa ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on myös heti ryhdyttävä toimiin, joilla häiriötilanteiden uusiutuminen ehkäistään.
Ympäristöluvassa on määrättävä toiminnanharjoittajan kirjanpito- ja raportointivelvollisuudesta koskien eläinsuojan toimintaa ja jätteiden käsittelyä. Raportti on toimitettava valvontaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.
Asia
Viikin opetus- ja tutkimustila hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
ympäristölupaa eläinsuojalle. Kyseessä on olemassa oleva toiminta,
jolle haetaan lupaa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kehotuksesta ympäristönsuojelulain 27 § perusteella. Aluehallintovirasto ja kaupunginhallitus pyytävät vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta
ympäristölautakunnan lausuntoa.
Viikin opetus- ja tutkimustila on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maataloustieteiden laitoksen alainen yksikkö.
Maatila sijaitsee Viikin kampuksen alueella. Tilaa käytetään tutkimuksessa ja opetuksessa. Se on perustoiminnoiltaan normaali maidontuotantotila, jossa on eläinpaikat 90 lypsylehmälle, 25 hienolle (yli 6 kk) ja
24 vasikalle (alle 6 kk). Pääosa karjasta on Ayrshire-rotuisia lehmiä,
mutta karjassa on joukossa myös muutamia muita nautarotuja kuten
Holstein, Suomenkarja, Jersey ja Swiss Brown. Peltoalaa on 153 hehPostiosoite
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taaria. Puolet pelloista on laidunmaana ja niittonurmina, lopuilla viljellään leipä- ja rehuviljaa sekä öljykasveja. Peltoalasta 10-20 hehtaaria
toimii kasvintuotannon tutkimuksen koekenttäalueena.
Tilan navetta on remontoitu vuonna 2006. Valtaosa eläimistä on robottilypsyssä makuuparsipihatossa. Yksilöllisiä tutkimuksia varten navetassa on 12 parsipaikan putkilypsyssä oleva osasto. Koko karja on mukana erilaisissa kotieläintuotannon kokeissa.
Lypsylehmät laiduntavat kesäaikaan tilan laitumilla 3-6 tuntia vuorokaudessa. Nuorkarja on kesäisin laitumella ympäri vuorokauden. Talvet
hiehot viettävät Haalin hiehohotellissa. Laidunkausi kestää toukokuusta
lokakuulle.
Navetassa on kuivalantajärjestelmä. Raapat ja kolakuljettimet siirtävät
lannan lantakäytäviltä navetan takana olevaan betonirakenteiseen lantalaan. Lantalan pinta-ala on 180 m² ja siinä on 3,3 metriä korkeat betoniseinät. Lantalassa on virtsan ja sadeveden keräilyä varten kaivot,
joista neste päätyy HSY:n jätevesiviemäriin. Navetan pesuvedet ja sosiaalitilojen vedet johdetaan samoin HSY:n viemäriin. Lantalaan toimitetaan lantaa myös yliopiston suurten koe-eläinten yksiköstä sekä Viikin hevossairaalasta.
Kanalan ja hiehopihaton kuivikepohjat tyhjennetään tarpeen mukaan 13 kertaa talvessa ja ne kuljetetaan lantalaatalle, joka sijaitsee Viikin pelloilla noin kilometrin päässä navettarakennuksesta. Lantalaatalle kuljetetaan lantaa tarpeen mukaan myös lantalasta. Lantalaatalla lantaa varastoidaan vuoden verran ennen sen levittämistä pelloille. Lantalaatta
on rakenteeltaan betonirunkoinen 200 m²:n laatta, jossa on harkoista
muurattu metrin korkuiset sivuseinät kahdelle sivulle ja kahdella sivulla
on avoimet ajoluiskat. Laatan muovirakenteiset imukaivot valettiin umpeen syksyllä 2014, koska niiden epäiltiin vuotavan suotovesiä laatan
perustusten salaojiin. Laatalle kertyvää vettä imetään sateisena aikana
tarpeen mukaan imupainevaunulla. Neste levitetään peltoon tai tilan
virtsasäiliöön, jonka koko on 600 m³. Virtsasäiliö on rakennettu vuonna
1986 ja sitä on kunnostettu vuonna 2003.
Eläimiä ruokitaan säilörehulla. Laakasiilojen lisäksi rehua säilytetään
pyöröpaaleissa. Laakasiilojen puristeneste kootaan välikaivoon, josta
se pumpataan tilan virtsasäiliöön.
Tilalla torjunta-aineet säilytetään torjunta-ainevarastossa. Lannoitteet
varastoidaan peitettyinä kuormalavojen päällä asfaltoidulla piha-alueella. Säilöntäaineet varastoidaan 1000 litran konteissa lukitussa varastossa. Tilalla on 10 m³ polttoöljysäiliö työkoneiden tankkausta varten.
Säiliö on kaksivaippainen ja se on sijoitettu asfaltoidulle pihalle. TankPostiosoite
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kauspumpun kaappi on lukittu. Voiteluöljyt varastoidaan 200 litran tynnyreissä öljyvarastossa ja koneiden korjaamohallissa.
Tilalla on töissä vakituisesti yhdeksän työntekijää, minkä lisäksi tilalla
työskentelee vuosittain harjoittelijoina 5-10 maa- ja metsätalouden sekä
eläinlääketieteen opiskelijaa. Harjoittelijoiden lisäksi tilalla käy opiskelijoita tekemässä käytännön demonstraatioita ja harjoitustöitä.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Sini-Pilvi Saarnio, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32019
sini-pilvi.saarnio(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 2.2.2016
HEL 2016-000181 T 11 01 00 00

Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos hakee ympäristölupaa Viikin tutkimus- ja koetilan eläinsuojan toimintaan. Eläinsuoja sijaitsee
tontilla 36198/2.
Helsingin kaupunki omistaa tutkimus- ja koetilan läheisyydessä ainoastaan tontin 36197/1. Kaupunki on myymässä kyseisellä Gardenian tontilla olevia rakennuksia. Tontti on kaavoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi.
Kiinteistövirasto puoltaa ympäristöluvan antamista Helsingin yliopiston
Viikin tutkimus- ja koetilalle. Toiminnasta aiheutuvat hajuhaitat tulee
kuitenkin estää siten, ettei niistä ole haittaa Gardenian tontin tulevalle
käytölle.
Lisätiedot
Katarina Kurenlahti, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36415
katarina.kurenlahti(a)hel.fi

Rakennusvirasto 29.1.2016
HEL 2016-000181 T 11 01 00 00
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Kaupunginkanslia on pyytänyt rakennusviraston lausuntoa kaupunginhallitukselle Viikin tutkimus- ja koetilan eläinsuojan toimintaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta 2.2.2016 mennessä.
Rakennusvirastolla ei ole asiasta lausuttavaa.
Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540
tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335
anni.tirri(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 28.1.2016
HEL 2016-000181 T 11 01 00 00

Lupahakemuksen mukainen toiminta
Lausunto
Voimassa olevassa asemakaavassa nro 11620 vuodelta 2007, koetilan
kiinteistö on osoitettu opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa toimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristön ominaisuudet
säilytetään. Tontilla on useita rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, joita ei saa purkaa.
Voimassa olevassa yleiskaava 2002:ssa alue on osoitettu hallinnon ja
julkisten palvelujen alueeksi sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi.
Valmisteilla olevassa Helsingin Yleiskaavassa Viikkiin, koetilan välittömään läheisyyteen osoitetaan lisää asuinrakentamista siten, että Viikin
tutkimus- ja opetustilan metsäsaareke säilyy maisemallisena dominanttina. Yleiskaavaehdotuksessa esitetyn rakentamisen toteutuessa koetilan viljeltävät pellot siirtyisivät esimerkiksi lähemmäksi Vanhankaupunginlahtea, mutta varsinainen tutkimus- ja koetilan eläinsuojan alue säilyisi nykyisessä käytössään. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
yleiskaavaehdotuksesta 10.11.2015. Nähtävillä olon jälkeen ehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa viimeistään syksyllä 2016, minkä jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi loppuvuonna 2016.
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että lupahakemuksessa esitetty toiminta on voimassa olevien yleiskaava 2002:n ja asemakaavan nro
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11620 mukaista toimintaa. Alue on uudessa yleiskaavaehdotuksessa
esitetty säilytettäväksi toiminnoksi, eikä muutospaineita kyseessä olevalle alueelle ole näköpiirissä. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä.
Lausuntopyyntö
Kaupunginhallitus pyytää kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta. Helsingin yliopisto hakee lupaa Viikin tutkimus- ja koetilan eläinsuojan toiminnalle. Lausunto
on pyydetty antamaan 2.2.2016 mennessä.
Lisätiedot
Kati Immonen, insinööri, puhelin: 310 37254
kati.immonen(a)hel.fi
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§ 191
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
7 ja 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta
Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunta
yleisten töiden lautakunta

18.2.2016
18.2.2016
23.2.2016

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 192
Vermon ravirata-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen Vermon Ravirata Oy:n kanssa
HEL 2014-004257 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Vermon Ravirata Oy:lle Espoon Leppävaarassa, Helsingin kaupungin omistamalla maa-alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn
noin 24,5 hehtaarin suuruisen alueen raviratatoimintaa sekä muuta hevosurheilu- ja pieneläintoimintaa ja näiden tukitoimia varten. Vuokrattava alue käsittää 226 106 m² tilasta RNro 49-439-16-1 ja 19 091 m² tilasta RNro 49-439-19-0 sekä noin 551 m² Helsingin kaupungin puolella
olevasta kiinteistöstä 91-428-3-2. Vuokrasopimus voidaan tehdä takautuvasti aikaisintaan 1.1.2016 alkaen 31.12.2030 asti.
Vuoden 2016 ajalta kokonaisvuosivuokra on voimassa olevan vuokrasopimuksen mukainen 108 539 euroa (alv. 0 %). Maa-alueen vuokraa
määriteltäessä koko alueesta (245 286 m²) on vähennetty puhdistettavan maa-alueen osuus 15 670 m². Vuokran määrittelyssä on käytetty
0,133 euron suuruista neliömetrivuokraa. (229 616 m² x 0,133 €/m² =
30 539 €). Vuokra-alueella olevien rakennusten kerrosneliömetrimäärä
yhteensä on 15 302 kem² ja vuokran määrittelyssä on käytetty 5,10 euron suuruista kerrosneliömetrivuokraa. (15 302 kem² x 5,10 €/kem² = n.
78 000 €).
Vuokra ajalta 1.1.2017−31.12.2030 lasketaan asemakaavaluonnoksen
salliman rakennusoikeuden mukaisen 18 000 kerrosneliömetrimäärän
mukaan. Maanvuokran pohjana on maan pääoma-arvo, joka määritellään elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavaksi. Maan pääoma-arvo (ind. 100) on 8,50 euroa/kem². Vuosivuokrana peritään 5 % maan arvosta. Vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin siten, että perusvuosivuokra on 18 000 kem² x 8,50
€/kem² x 5 % = 7 650 € ja sitä vastaava perusindeksi on 100. (Esim.
vuoden 2014 keski-indeksin pisteluvulla 1910 vuoden 2015 vuosivuokraksi muodostuisi 7 650 € x 19,10 = 146 115 €.)
Muutoin vuokrauksessa noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
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Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Vermon Ravirata Oy:n hakemus vuokrasopimuksen jatkamiseksi
Vermon Ravirata Oy:n vuokra-alue
Ravitie vs verryttelyrata ajantasakaavapohjalla
Vermon kaatopaikka-alueen sopimusehdot
Kaatopaikka-alueen kartta
Monikonpuron siirtoalue
Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Vermon Ravirata Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Alueen hallinta ja voimassa oleva vuokrasopimus
Vermon ravirata sijaitsee Espoon Leppävaarassa Helsingin kaupungin
omistamalla maa-alueella. Liikuntavirasto on vuokrannut ko. maa-alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta vuoden 2043
loppuun asti. Alueen pinta-ala on noin 389 000 m².
Ravirata aloitti toimintansa joulukuussa 1977 ja sen omistaa Vermon
Ravirata Oy. Vermo on Suomen keskusravirata, jossa järjestetään vuosittain noin 70 ravitapahtumaa ja useita vuosittaisia suurkilpailuja, merkittävimpänä vuodesta 1980 ajettu kansainvälinen Finlandia-ajo. Ravitapahtumien lisäksi Vermossa järjestetään myös muita yleisötapahtumia (mm. Kansallinen poninäyttely). Raviradan yhteydessä sijaitsee
arkkitehti Risto Maneruksen suunnittelema kolmikerroksinen päärakennus, jonka katsomossa on yhteensä 2 000 istumapaikkaa ja 480 hengen ravintolatilat. Vermon varikkoalueella toimii hevostarvikemyymälä
ja hevosklinikka. Raviradan viereiselle tontille on ollut suunnitelmissa
kaavoittaa ratsastuskeskus.
Vermon Ravirata Oy:n ja liikuntaviraston välinen sopimus alueen vuokrauksesta päättyy 31.12.2016. Vuokralainen on liitteenä 1 olevassa haPostiosoite
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kemuksessaan esittänyt vuokrasopimuksen uusimista kesken voimassa olevan sopimuskauden siten, että sopimus tehtäisiin 20−30 vuodeksi. Perusteena sopimuskauden aikaisemmalle uusimiselle on Vermossa vuonna 2017 järjestettävät Kuninkuusravit. Kuninkuusraveja on järjestetty vuodesta 1924 lähtien, ja 2000-luvulla tapahtuma on muodostunut yhdeksi suurimmaksi vuosittaiseksi yleisötapahtumaksi, jossa vierailee yli 50 000 katsojaa. Edellisissä Vermossa järjestetyissä Kuninkuusraveissa vuonna 1992 vieraili 37 000 ihmistä. Vuoden 2017 Kuninkuusravit on liitetty yhdeksi Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaksi.
Liikuntaviraston ja kiinteistöviraston välisten neuvottelujen perusteella
on päädytty esittämään vuokrasopimusta, joka päättyy 31.12.2030.
Vermon Ravirata Oy on hyväksynyt ehdotuksen.
Vuokran määrittely
Vuoden 2016 ajalta kokonaisvuosivuokraksi esitetään voimassa olevan
vuokrasopimuksen mukaista 108 539 euron (alv. 0 %) vuosivuokraa.
Vuodesta 2017 eteenpäin vuosivuokra määräytyy asemakaavaluonnoksen salliman rakennusoikeuden 18 000 kerrosneliömetrin mukaan.
Maanvuokran pohjana on maan pääoma-arvo, joka määritellään elinkustannusindeksin lokakuun 1951=100 pistelukua 100 vastaavaksi.
Maan pääoma-arvo (ind. 100) on 8,50 €/kem². Vuosivuokran suuruus
on 5 % maan arvosta. Vuoden 2017 alusta vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin siten, että perusvuosivuokra on 7 650 euroa (18 000 kem² x 8,50 €/kem² x 5 %) ja sitä vastaava perusindeksi
100. Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Esimerkiksi vuonna 2015 perittävä vuosivuokra olisi vuoden 2014 keski-indeksin pisteluvulla 1910 yhteensä 18 000 kem² x 8,50 €/kem² x 5 % x
19,10 = 146 115 euroa (alv. 0 %).
Uuteen vuokrasopimukseen kirjattavia ehtoja
Esityksen liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen on kirjattu, että
vuokralainen on tietoinen siitä, että osa hevosten lämmittelyradan pohjoisosasta (1 745 m²) sijaitsee vuokra-alueen ulkopuolella Ravitien katualueella, joka on Espoon kaupungin aluetta. Vuokralaisen on omalla
kustannuksellaan siirrettävä rata vuokra-alueelle ja poistettava mahdolliset rakenteet Ravitien katualueelta, kun Espoon kaupunki maanomistajana sitä edellyttää. Verryttelyalueen kartta on liitteenä 3.
Vuokra-alueella on toiminut kaatopaikka, johon liittyvät sopimusehdot
on kirjattu liitteeseen 4. Kaatopaikka-alueen kartta on liitteenä 5. Vuokra-alueeseen sisältyy Talinhuipun kunnostettavaan alueeseen kuuluva
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maa-alue, joka on kartalla merkitty "Lyhytaikainen vuokrasopimus" -alueeksi. Alueella sijaitsee hevosten jaloittelutarhoja, joita vuokralaisella
on oikeus käyttää kunnes kunnostustyöt alkavat. Tämän alueen osalta
ei peritä vuokraa.
Vuokrasopimusluonnoksen mukaan vuokralaisen tulee sallia nykyinen
yleinen kulku vuokra-alueeseen kuuluvan pysäköintialueen kautta Talinhuipun ja Perkkaan välillä, kunnes pysäköintialueen viereen on rakennettu uusi kevyenliikenteen yhteys. Vuokralaisen tulee huolehtia siitä, että alueella tapahtuvasta hevosten ajoharjoittelusta ei aiheudu vaaraa alueella liikkuville sekä siitä, että siirtyminen yleisellä alueella kulkevalle ajoharjoitteluosuuksille tapahtuu turvallisesti. Vuokra-alueen rajoja
tarkastetaan, mikäli alueella tehtävät maanpuhdistustyöt tai alueen
asemakaavoitus sitä edellyttävät.
Vuokrasopimusluonnokseen on lisäksi kirjattu, että vuokralainen on tietoinen Espoon kaupungin suunnitelmista siirtää Monikonpuro tavalla,
joka osittain ulottuu vuokra-alueelle. Siirtoalue on merkitty liitekarttaan
6. Vuokra-alueen supistuminen ei pienennä vuokralaisen maksamaa
vuokraa.
Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu vuokrasopimusluonnokseen.
Esittelijä toteaa lopuksi, että liikuntalautakunta on käsitellyt asian vuoden 2015 lopulla ja esittänyt kaupunginhallitukselle, että uusi vuokrasopimus tehtäisiin 1.1.2016 alkaen. Koska nykyinen vuokrasopimus on
voimassa vuoden 2016 loppuun ja uutta vuokraa on tarkoitus periä vasta vuoden 2017 alusta, kaupunginhallitus voi oikeuttaa liikuntalautakunnan tekemään uuden sopimuksen koska tahansa kuluvan vuoden aikana.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
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Vermon Ravirata Oy:n vuokra-alue
Ravitie vs verryttelyrata ajantasakaavapohjalla
Vermon kaatopaikka-alueen sopimusehdot
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Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Vermon Ravirata Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Liikuntavirasto

Päätöshistoria
Liikuntalautakunta 10.12.2015 § 191
HEL 2014-004257 T 10 01 01 02

Esitys
Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
myöntäisi liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Vermon Ravirata
Oy:lle Espoon kaupungin Leppävaaran kaupunginosassa Helsingin
kaupungin mailla sijaitsevan, karttaliitteeseen (liite 1) merkityn noin
24,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen, joka käsittää 226 106 neliömetriä tilasta RNro 49-439-16-1 ja 19 091 neliömetriä tilasta RNro 49-43919-0 sekä noin 551 neliömetriä Helsingin kaupungin puolella olevasta
kiinteistöstä 91-428-3-2 raviratatoimintaa sekä muuta hevosurheilu- ja
pieneläintoimintaa sekä edellisten tukitoimia varten ajalle 1.1.2016 31.12.2030.
Vuokraukseen liittyvät ehdot:
Kokonaisvuosivuokra ajalta 1.1. - 31.12.2016 on 108 539,00 euroa (alv.
0 %). Maa-alueen vuokraa määriteltäessä koko alueesta 245 286 neliömetriä on vähennetty puhdistettavan maa-alueen osuus 15 670 neliömetriä. Vuokran määrittelyssä on käytetty 0,133 euron suuruista neliömetrivuokraa. (229 616 m² x 0,133 €/ m²/ v = n. 30 539,00 €). Vuokraalueella olevien rakennusten kerrosneliömetrimäärä yhteensä on 15
302 neliömetriä. Vuokran määrittelyssä on käytetty 5,10 euron suuruista kerrosneliömetrivuokraa. (15 302 m² x 5,10 €/ kem² = 78 000,00 €).
Vuokra ajalta 1.1.2017 - 31.12.2030 lasketaan asemakaavaluonnoksen
salliman rakennusoikeuden mukaisen 18 000 kerrosneliömetrimäärän
mukaan. Maanvuokran pohjana on maan pääoma-arvo, joka määritelPostiosoite
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lään elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavaksi. Maan pääoma-arvo (ind. 100) on 8,50 euroa/ kem². Vuosivuokran suuruus on 5 % maanarvosta. Vuosivuokra sidotaan tammikuun 1.
päivästä 2017 alkaen viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuun
1951=100 siten, että perusvuosivuokra on 7 650,00 euroa vuodessa
(18 000 kem² x 8,50 €/kem² x 5 %) ja sitä vastaava perusindeksi on
100. (Vuoden 2015 vuosivuokra olisi yhteensä 146 115,00 euroa pohjautuen v. 2014 keski-indeksin pistelukuun 1910.)
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.
Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg
Lisätiedot
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967
martina.jerima(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902
arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 193
Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston
osastopäällikön virkaan siirtäminen ja nykyisten osastopäälliköiden
virkojen lakkauttaminen
HEL 2015-010929 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa suomenkielisen työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikön (vakanssinumero 45131) ja asiakaspalveluosaston osastopäällikön (vakanssinumero 45170) virat 1.4.2016 lukien ja perustaa suomenkieliseen työväenopistoon 1.4.2016 alkaen
asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön viran siten, että viran HAY-vaativuusluokka on 19 ja kokonaiskuukausipalkka 5 400 euroa.
Samalla kaupunginhallitus päätti siirtää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n mukaisesti nykyisen hallinto-osaston osastopäällikkö
Marko Enbergin asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virkaan 1.4.2016 alkaen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Hallinto-osaston ja asiakaspalveluosaston osastopäälliköt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto on 17.2.2016 (37 §) hyväksymällään johtosääntömuutoksella yhdistänyt suomenkielisen työväenopiston hallinto-osaston
ja asiakaspalveluosaston yhdeksi asiakaspalvelu- ja hallinto-osastoksi
1.4.2016 alkaen. Nykyiset hallinto-osaston osastopäällikön ja asiakaspalveluosaston osastopäällikön virat esitetään lakkautettavaksi ja niiden tilalle esitetään perustettavaksi uusi asiakaspalvelu- ja hallintoosaston osastopäällikön virka. Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikkö vastaa viraston
asiakas- ja hallintopalveluista viraston hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Osastopäällikön keskeistä vastuualuetta ovat hallinto- ja henkilöstöasioiden järjestäminen ja kehittäminen. Osastopäällikkö vastaa
asiakaspalvelusta ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden suhteen, osaston
sisäisestä yhteistyöstä sekä yhteistyöstä opetusosaston kanssa. Uuden
johtosäännön 11 §:n mukaan osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena
on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n mukaan viranhaltija
voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset
hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja
perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut
siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Viranhaltijalle on ennen
siirtämistä varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää täyttämiensä
virkojen osalta viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen em.
tilanteissa. Kaupunginhallitus ottaa suomenkielisen työväenopiston
osastopäälliköt virkaan, joten se päättää myös viranhaltijoiden siirtämisestä.
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta on 23.2.2016 antamassaan
lausunnossa puoltanut nykyisen hallinto-osaston osastopäällikön siirtämistä uuden asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virkaan.
Hallinto-osaston osastopäällikkö Marko Enberg toiminut nykyisessä virassaan helmikuusta 2014 alkaen. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden maisteri ja toiminut ennen osastopäälliköksi tuloaan mm. Järvenpään kaupungin vapaa-aikajohtajana ja liikuntatoimenjohtaja sekä
Maanpuolustuskorkeakoulun opettajana. Hän on ollut hallinto- ja johta-
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mistehtävissä vuodesta 1999, kunnallisissa johtotehtävissä vuodesta
2007. Enberg täyttää viran kelpoisuusvaatimukset.
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta arvioi lausunnossaan, että
Enberg on johtanut hallinto-osastoa tavoitetietoisesti, osaston toimintaa
ja henkilöstön työkuvia kehittäen. Hän on uudistanut lyhyessä ajassa
koko opistoa hyödyttäviä hallinnollisia käytänteitä sekä ohjeistanut ja
jämäköittänyt opiston arjen hallintaa. Kunta10-tulokset hänen johtamassaan hallinto-osastossa ovat hyvät. Enberg osallistuu parhaillaan
kaupungin eMBA-koulutukseen, mikä lisää edelleen hänen osaamistaan osastopäällikön tehtävässä.
Esittelijä katsoo, että asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virkaa voidaan pitää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24
§:n mukaisesti Enbergille sopivana. Viranhaltijan siirtämisen perusteena on toiminnan uudelleenjärjestely, eikä Enbergin asema toistaiseksi
otettuna viranhaltijana muutu eikä hänen palkkansa alene. Suomenkielisen työväenopiston rehtori on 15.2.2016 kuullut Enbergiä siirron johdosta ja Enberg on antanut siirtoon suostumuksensa. Rehtori on
15.2.2016 kuullut myös nykyisen asiakaspalveluosaston osastopäällikköä, joka on antanut suostumuksensa erityissuunnittelijan toimeen siirtymiseen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Hallinto-osaston ja asiakaspalveluosaston osastopäälliköt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Suomenkielinen työväenopisto
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Päätöshistoria
Suomenkielisen työväenopiston jk 23.02.2016 § 12
HEL 2015-010929 T 00 01 00

Päätös
Työväenopiston johtokunta antoi seuraavan lausunnon liittyen asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virkaan siirrosta:
Työväenopiston johtosäännön 12 §:n mukaan osaston päällikön ottaa
kaupunginhallitus johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa.
Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön tehtävänä on vastata viraston asiakas- ja hallintopalveluista viraston hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Osastopäällikön keskeistä vastuualuetta ovat hallinto- ja henkilöstöasioiden järjestäminen ja kehittäminen. Hän vastaa
asiakaspalvelusta niin ulkoisten kuin sisäisten asiakkaiden suhteen.
Tämä lisäksi hän päättää opiskelijan erottamisesta määrä-ajaksi, enintään työkaudeksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Osastopäällikkö vastaa asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston sisäisestä yhteistyöstä sekä yhteistyöstä opetusosaston kanssa.
Työväenopiston uudistettavan (valtuusto 17.2.2016) johtosäännön 11
§:n mukaan asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi valittavalla tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.
Marko Enberg on koulutukseltaan sotatieteiden maisteri, pääaine sotilaspedagogiikka, valmistumisvuosi 2005. Hän on toiminut aiemmin Järvenpään kaupungin vapaa-aikajohtajana sekä Järvenpään kaupungin
liikuntatoimenjohtaja ja hallipäällikkönä sekä Maanpuolustuskorkeakoulun opettajana. Työkokemusta hänellä on yli 20 vuoden ajalta, joista
hallinto- ja johtamistehtävissä yli 16 vuotta, vuodesta 1999 alkaen.
Kunnallisissa johtotehtävissä hän on ollut vuodesta 2007 alkaen.
Työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikkönä Marko Enberg (s.
1970) on toiminut helmikuusta 2014 alkaen. Hän on johtanut osastoa
tavoitetietoisesti, osaston toimintaa ja henkilöstön työkuvia kehittäen.
Hän on uudistanut lyhyessä ajassa koko opistoa hyödyttäviä hallinnollisia käytänteitä sekä ohjeistanut ja jämäköittänyt opiston arjen hallintaa.
Kunta10-tulokset (2014) hänen nyt johtamassaan hallinto-osastossa
ovat hyvät. Lisäksi Enberg osallistuu Helsingin kaupungin eMBA-koulutukseen parhaillaan, mikä lisää edelleen hänen osaamistaan opiston
vaativassa osastopäällikön tehtävässä.
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Johtokunta puoltaa Marko Enbergin siirtoa 1.4.2016 alkaen asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virkaan.
Käsittely
23.02.2016 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Marko Enberg, Hannele Koli-Siiteri
17.11.2015 Ehdotuksen mukaan
13.10.2015 Palautettiin
Esittelijä
rehtori
Taina Hannele Saarinen
Lisätiedot
Taina Hannele Saarinen, rehtori, puhelin: 310 88501
taina.h.saarinen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 17.02.2016 § 37
HEL 2015-010929 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
muuttaa suomenkielisen työväenopiston johtosäännön 5−7 ja 9−11 §:t
kuulumaan seuraavasti:
--5§
Organisaatio
Virastossa on seuraavat osastot:
 asiakaspalvelu- ja hallinto-osasto
 opetusosasto.
Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää johtokunta.
6§
Johtaminen
Viraston päällikkönä on rehtori, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa
siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.
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Opetusosaston päällikkönä on apulaisrehtori. Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston päällikkönä on osastopäällikkö.
Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.
7§
Osaston toimiala
Opetusosasto vastaa opetuksesta viraston hyväksyttyjen tavoitteiden
mukaisesti.
Asiakaspalvelu- ja hallinto-osasto vastaa viraston asiakas- ja hallintopalveluista viraston hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
--9§
Osaston päällikön tehtävät
Opetusosaston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,
1
päättää opetusharjoittelijan ottamisesta ja määrätä valvova opettaja
asianomaista opettajaa kuultuaan
2
antaa todistukset opiskelijoille.
Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston päällikön tehtävänä on päättää
opiskelijan erottamisesta määrä-ajaksi, enintään työkaudeksi, ellei hän
ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
Lisäksi osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen
apulaiskaupunginjohtajan, johtokunnan ja viraston päällikön määräämät muut tehtävät.
10 §
Estyneenä oleminen
Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa apulaisrehtori ja hänenkin ollessa estyneenä asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikkö.
Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston
päällikön määräämä viranhaltija.
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11 §
Kelpoisuusvaatimukset
Viraston päällikön ja opetusosaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena
on ylempi korkeakoulututkinto ja säädetty rehtorin kelpoisuus sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.
Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja
johtamistehtävissä.
Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan
suorittaja ottaen huomioon, mitä on erikseen säädetty.
--Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että johtosääntömuutokset tulevat
voimaan 1.4.2016 alkaen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 01.02.2016 § 89
HEL 2015-010929 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa suomenkielisen työväenopiston
johtosäännön 5−7 ja 9−11 §:t kuulumaan seuraavasti:
--5§
Organisaatio
Virastossa on seuraavat osastot:
 asiakaspalvelu- ja hallinto-osasto
 opetusosasto.
Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää johtokunta.
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6§
Johtaminen
Viraston päällikkönä on rehtori, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa
siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.
Opetusosaston päällikkönä on apulaisrehtori. Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston päällikkönä on osastopäällikkö.
Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.
7§
Osaston toimiala
Opetusosasto vastaa opetuksesta viraston hyväksyttyjen tavoitteiden
mukaisesti.
Asiakaspalvelu- ja hallinto-osasto vastaa viraston asiakas- ja hallintopalveluista viraston hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
--9§
Osaston päällikön tehtävät
Opetusosaston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,
1
päättää opetusharjoittelijan ottamisesta ja määrätä valvova opettaja
asianomaista opettajaa kuultuaan
2
antaa todistukset opiskelijoille.
Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston päällikön tehtävänä on päättää
opiskelijan erottamisesta määrä-ajaksi, enintään työkaudeksi, ellei hän
ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
Lisäksi osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen
apulaiskaupunginjohtajan, johtokunnan ja viraston päällikön määräämät muut tehtävät.
10 §
Estyneenä oleminen
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Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa apulaisrehtori ja hänenkin ollessa estyneenä asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikkö.
Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston
päällikön määräämä viranhaltija.
11 §
Kelpoisuusvaatimukset
Viraston päällikön ja opetusosaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena
on ylempi korkeakoulututkinto ja säädetty rehtorin kelpoisuus sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.
Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja
johtamistehtävissä.
Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan
suorittaja ottaen huomioon, mitä on erikseen säädetty.
--Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että johtosääntömuutokset tulevat
voimaan 1.4.2016 alkaen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 194
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
8 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
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
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 195
Kahden tontin myyminen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Pasila,
Ilmalanrinne, tontti 17056/7 ja 8)
HEL 2016-000247 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan suunnitellut tontit 17056/7 (pintaala 1 449 m², rakennusoikeus 5 000 k-m²) ja 17056/8 (pinta-ala 1 579
m² ja rakennusoikeus 7 000 k-m²) tonttien vuokralaiselle seuraavin ehdoin:
1
Toimistotonttien hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100
vastaavaan yksikköhintaan 26 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy
kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.
2
Osto-oikeus on voimassa 31.12.2020 saakka.
3
Muutoin noudatetaan kaupungin vakiintuneita kiinteistökaupan ehtoja
sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa ja rakennusvirastoa julkisia hankintoja koskevat säännösten asettamat rajoitteet huomioiden sopimaan suunniteltujen tonttien 17056/7 ja 8 tulevan
vuokralaisen ja/tai kohteen rakennuttajana toimivan Rakennusosakeyhtiö Hartelan (y-tunnus 0196430-3) kanssa tonttien luovutuksen yhteydessä tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämistä, liitteenä nro 1 olevan kartan mukaisella alueella suoritettavista kadunrakentamistöistä sekä niihin liittyvien kustannusten korvaamisesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet
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Kartta katualueista
Vuokrauspäätös 28.1.2016 § 37
Kopio asemakaavasta
Sopimusluonnos, Päätöksen liite.doc
Suunnitelma hankkeesta
Sijaintikartta Ilmalanrinne

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Ostaja

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Kiinteistölautakunta päätti 28.1.2016 vuokrata suunnitellut tontit
17056/7 ja 8 Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 30 vuodeksi. Kiinteistölautakunta on 11.2.2016 päättänyt muuttaa vuokrauspäätöstä siten, että
vuokralaisella olisi velvollisuus suorittaa tonttien rakentamiskelpoiseksi
saattamisen edellyttämiä kadunrakentamistöitä vuokra-alueeseen rajautuvilla kaduilla.
Tontin rakentamiskelpoiseksi saattamisen kannalta välttämättömät kadunrakentamistyöt on rakennushankkeeseen liittyvien rakennusteknisten ja aikataulullisten haasteiden vuoksi tarkoituksenmukaista tehdä
tontinluovutuksen yhteydessä.
Tonttien maanvuokrasopimuksiin esitetään vuokralaisen osto-oikeutta,
jonka mukaan tontit olisi mahdollista myydä vuokralaiselle yhteensä
noin 5,95 miljoonan euron hintaan. Osto-oikeus olisi voimassa
31.12.2020 saakka. Edelleen esitetään, että rakennusvirasto ryhtyy valmistelemaan sopimusta kadunrakentamistöistä Rakennusosakeyhtiö
Hartelan ja/tai tonttia hallinnoimaan Hartelan toimesta perustettavan
kiinteistöyhtiön kanssa.
Tonteille toteutettavaan toimitilarakennukseen sijoittuu päävuokralaisena HSY sekä kohteen rakennuttajana toimiva Rakennusyhtiö Hartela.
Esittelijän perustelut
Varauspäätös
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Tontit on varattu Hartelalle kaupunginhallituksen päätöksellä 7.9.2015
§ 841. Kiinteistölautakunta on muuttanut varausehtoja 26.11.2015
§ 567.
Vuokrauspäätös 28.1.2016
Kiinteistölautakunta päätti 28.1.2016 § 37 vuokrata suunnitellut tontit
17056/7 ja 8 Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 30 vuodeksi toimitilarakennusta varten. Kiinteistölautakunta on 11.2.2016 § 65 päättänyt täydentää 28.1.2016 tekemäänsä vuokrausta koskevaa päätöstä kadunrakentamista koskevin ehdoin. Vuokrausehdot ilmenevät tarkemmin päätöshistoriasta kiinteistölautakunnan päätöksen 11.2.2016 § 65 kohdasta A.
Tonteille toteutettavaan toimitilarakennukseen sijoittuu päävuokralaisena HSY sekä kohteen rakennuttajana toimiva Rakennusyhtiö Hartela.
Vuokrauspäätös on liitteenä nro 2.
Katualueella tehtävät työt
Tontin rakentamiskelpoiseksi saattamiseen liittyvien rakennusteknisten
ja toteuttamisaikatauluun liittyvien haasteiden vuoksi maanvuokrasopimukseen on sisällytetty ehdot, joiden mukaan vuokralaiselle asetetaan
velvollisuus suorittaa tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi rakennusviraston kanssa tarkemmin sovittavat välttämättömät kadunrakennus- ja niihin välittömästi liittyvät työt. Töitä suoritetaan liitteenä nro
1 olevan kartan rajaamalla alueella.
Vuokralaisen vastuulle kuuluvia yleisillä alueilla tehtäviä töitä olisivat
nyt käytössä olevien tietojen mukaan muun muassa tarvittava louhinta,
Ilmalanpolun tukimuurien rakentaminen, johtojen maanrakennustyöt ja
asentaminen. Rakennusvirasto toimittaa vuokralaiselle hyväksytyt katusuunnitelmat, joiden mukaisesti työt toteutetaan. Vuokralaisen vastuulle
tulevien välttämättömien töiden alustava kustannusarvio on noin 1,5
milj. euroa (alv. 0 %). Töiden lopullinen sisältö, laajuus ja kustannukset
selviävät rakennusviraston ja toteuttajan välillä käytävissä neuvotteluissa.
Vuokralaisen tulee vuokrausehtojen mukaan esittää tarjous töiden hinnoista rakennusviraston hyväksyttäväksi sekä sopia kustannuksista ja
töiden yksityiskohdista rakennusviraston kanssa. Rakennusvirasto valvoo ja ohjaa työn suorittamista, valvoo kustannusten muodostumista
sekä korvaa hyväksytyn tarjouksen mukaiset kustannukset vuokralaiselle.
Perustelut menettelylle
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Hartelan oli alun perin tarkoitus aloittaa alueen tonttien rakentaminen
nyt puheena olevien tonttien länsipuolelle sijoittuvalta tontilta 17056/6.
Hartelan syksyllä 2015 käymissä vuokralaisneuvotteluissa on kuitenkin
todettu, ettei ko. tontille ole toteutettavissa päävuokralaisen tilatoiveet
täyttävää ratkaisua. Tonttien toteutusjärjestystä on näin ollen jouduttu
muuttamaan sitten, että ensiksi toteutetaan nyt puheena olevat tontit
17056/7 ja 8. Toimitilahankkeen rakentamisaikataulu on haasteellinen.
Rakennuksen tulisi valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä, jotta
HSY pääsee muuttamaan uusiin toimitiloihin vanhan vuokrasopimuksensa päättyessä.
Alkuperäisen aikataulun mukaisesti tontti olisi ollut rakentamiskelpoinen
vasta vuonna 2017. Jotta rakennushanke on mahdollista käynnistää jo
tänä keväänä, on aikatauluhaasteiden ja teknisten syiden vuoksi välttämätöntä tehdä ympäröivien yleisten alueiden esirakennustöitä samanaikaisesti tontilla tehtävien töiden kanssa.
Toimenpiteiden suorittaminen samanaikaisesti on välttämätöntä muun
muassa, koska työmaaliikenteen järjestäminen vuokratulle tontille ei olisi mahdollista ennen katualueiden rakentamista. Kahden työmaan samanaikainen perustaminen alueelle ei ole mahdollista tai se on hyvin
vaikeaa, koska alueella on suuria korkeuseroja, jotka rajoittavat logistisia ratkaisuja. Kadunrakentamisen vaatimien louhintatöiden suorittaminen tonttien läheisyydessä ei myöskään ole teknisten syiden vuoksi
mahdollista talonrakentamishankkeen alettua. Lisäksi elementtiasennusten putoamissuojauksen turva-alueet estävät katualueiden samanaikaisen rakentamisen.
Alueen muun liikenteen toimivuuden sekä työ- ja raideliikenneturvallisuuden varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista, että väliaikaiset liikennejärjestelyt ja toiminta ahtaalla ja rakentamisen kannalta vaikealla
alueella ovat yhden toimijan suunnittelu- ja toteutusvastuulla.
Edellä mainituista syistä johtuen tonttien rakentamiskelpoiseksisaattamisen kannalta välttämättömät kadunrakentamistyöt on tarkoituksenmukaista suorittaa talonrakentamisen yhteydessä tonttien rakennuttajan toimesta ja tätä koskevat yleiset velvoitteet sisällyttää tonttien luovutussopimuksiin. Rakennusviraston tulee neuvotella ja sopia tarkemmin suoritettavien töiden toteutustavasta, laajuudesta ja töistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta tontin vuokralaisen/Rakennusyhtiö
Hartelan kanssa.
Hankkeen viivästyminen aiheuttaisi kaupungille maanvuokratulojen menetyksiä ja aiheuttaisi ylimääräisiä riskejä toimitilahankkeen toteutumiselle.
Tonttien myyntihinta
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Esitetty myyntihinta määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 26 euroa. Hintatasossa 2/2016 (ind. 19,06) alueen kerrosneliömetrihinta on noin 496 euroa. Myyntihinta kokonaisuudessaan
on nykyhintatasossa noin 5,95 miljoonaa euroa. Esitetty rakennusoikeuden hinta vastaa käytössä olevan ulkopuolisen asiantuntija-arvion
perusteella alueen käypää tasoa sekä käytössä olevia vertailutietoja.
Asemakaava- ja tonttitiedot
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.11.2011 Ilmalanrinteen asemakaavan muutoksen nro 11561, joka on saanut lainvoiman 5.1.2012.
Korttelialueen rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, mediakeskus-, opetus-, koulutus-, studio- ja näyttelytiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.
Toimitilarakennusten korttelialueen (KTY) 17056 tonttien 7 ja 8 rakennusoikeus on yhteensä 12 000 k-m². Tontit on yhdistetty 22.1.2016 uudeksi tontiksi 17056/10. Selvyyden vuoksi esityksessä käytetään kaavaan merkittyjä suunniteltuja tontteja.
Ote asemakaavakartasta on liitteessä nro 3.
Lopuksi
Tonttien myynti on perusteltua. Tonttien myynti edistää Pasilan Ilmalanrinteen alueen valmistumista ja lisää alueen houkuttelevuutta hyvänä ja
kehittyvänä työpaikka- ja toimitila-alueena erinomaisten ja lähivuosina
vielä laajentuvien julkisen liikenteen yhteyksien varrella. Myynti myös
edistää osaltaan kiinteistötoimelle asetettujen maanmyyntitavoitteiden
saavuttamista.
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen vähäisin tarkistuksin.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet
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Suunnitelma hankkeesta
Sijaintikartta Ilmalanrinne

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Ostaja

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 11.02.2016 § 65
HEL 2016-000247 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 87/676 495, Televisiokatu 11-13

Esitys
A
Kiinteistölautakunta päätti täydentää 28.1.2016 § 37 tekemäänsä Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) suunniteltujen tonttien
17056/7 ja 8 vuokrausta koskevaa päätöstä siten, että päätöksen mukaiseen vuokrasopimukseen liitetään seuraavat ehdot:
1
Vuokralainen on velvollinen vuokra-alueen rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi suorittamaan liitteenä nro 1 olevaan karttaan merkityllä alueella kadunrakentamistöitä ja niihin välittömästi liittyviä muita töitä rakennusviraston kanssa erikseen sovittavalla tavalla ja laajuudessa.
Vuokralainen on velvollinen esittämään mainittujen töiden suorittamisesta tarjouksen rakennusviraston hyväksyttäväksi sekä sopimaan töiden suorittamisesta ja niistä aiheutuvien kustannusten jakamisesta rakennusviraston kanssa. Mikäli osapuolten välillä ei päästä kustannuksista sopimukseen, kustannukset määräytyvät ulkopuolisen asiantuntijan laatimaan kustannuslaskelmaan perustuen ellei vuokralainen esitä
muuta luotettavaa selvitystä todellisista kustannuksista.
Vuokralainen on velvollinen suorittamaan kaikki toimenpiteet mahdollisimman kustannustehokkaasti ja rakennusviraston antamien ohjeiden
mukaisesti sekä sopimaan yksityiskohdista rakennusviraston kanssa.
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Vuokranantaja ei vastaa mistään vuokralaiselle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli
mainitut osapuolet eivät pääse asiassa sopimukseen ja vuokralaisen
hanke tämän johdosta viivästyy.
Ensisijaisesti kustannusten jakamisesta sovitaan vuokralaisen ja rakennusviraston kesken. Mikäli mainitut osapuolet eivät pääse asiassa sopimukseen, vuokralaisen ja vuokranantajan välillä sovitaan kustannusten
korvaamisesta erikseen.
2
Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan 28.1.2016 § 37 tekemän
päätöksen ehtoja.
(L1117-55)
B
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutetaan myymään Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan
suunnitellut tontit 17056/7 (pinta-ala 1 449 m², rakennusoikeus 5 000 km²) ja 17056/8 (pinta-ala 1 579 m² ja rakennusoikeus 7 000 k-m²) tonttien vuokralaiselle seuraavin ehdoin:
1
Toimistotonttien hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100
vastaavaan yksikköhintaan 26 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy
kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.
2
Osto-optio on voimassa 31.12.2020 saakka.
3
Muutoin noudatetaan kaupungin vakiintuneita kiinteistökaupan ehtoja
sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.
Samalla kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus kehottaa rakennusvirastoa sopimaan suunniteltujen tonttien 17056/7 ja 8 tulevan vuokralaisen ja/tai kohteen rakennuttajana toimivan Rakennusosakeyhtiö Hartelan (y-tunnus 0196430-3) kanssa
mainittujen tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämistä
liitteenä nro 1 olevan kartan mukaisella alueella suoritettavista kadunrakentamistöistä sekä niihin liittyvien kustannusten korvaamisesta.
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Käsittely
11.02.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:
Päätösehdotuksen A kohdan ehdon 1 viidennen kappaleen alkuun lisätään seuraava virke:
Ensisijaisesti kustannusten jakamisesta sovitaan vuokralaisen ja rakennusviraston kesken.
28.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot
Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159
hanneli.alho(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441
ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 196
Lasten päiväkoti Fallpakan uudisrakennuksen hankehinnan korottaminen
HEL 2011-000680 T 10 06 00

Esitys
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Lasten päiväkoti Fallpakan uudisrakennushankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 5 190 000
euroa syyskuun 2015 kustannustasossa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi
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HS:n kustannusarvio, alustava_25.11.2015
Hankesuunnitelman kustannusarvio 10.3.2014
LPK Fallpakka Hankesuunnitelma 1.7.2011.pdf

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Lasten päiväkoti Fallpakka rakennetaan Vuosaareen kaupungin omistamalle julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle (YL/k) Fallpakankujalle. Korttelialue on asemakaavamerkinnällä varattu kunnan tarpeisiin.
Lasten päiväkoti Fallpakka tulee osaksi Mellunkylän päivähoitoalueen
pysyvää palveluverkkoa. Uusi päiväkoti tulee turvaamaan päivähoitopalvelut lähipalveluna Mellunmäen ja Keski-Vuosaaren lapsimäärälle,
joka on ennusteen mukaan kasvava.
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Kustannusten nousu on aiheutunut rakennustöiden keskeytymisen ja
urakkasopimuksen purkamisen seurannaisvaikutuksista.
Esittelijän perustelut
Aikaisempi hankepäätös
Kiinteistölautakunta hyväksyi 3.4.2014 (180 §) 10.3.2014 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1212 brm² ja
että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
4 335 000 euroa joulukuun 2013 kustannustasossa.
Kustannusmuutokset ja niiden syyt
Aiemmin hyväksytyn hankesuunnitelman kustannusarvion mukaan kustannukset olivat 4 335 000 euroa, kun HKR-Rakennuttajan laatiman uuden, nyt hyväksyttäväksi ehdotettavan 11.11.2015 tarkistetuksi päivätyn hankesuunnitelman arvonlisäverottomina lasketut kustannukset arvioidaan 5 190 000 euroksi, eli 4 282 euroa/brm², elokuun 2015 hintatasossa.
Rakennusaikainen vakuus (282 000 euroa, alv. 0 %) huomioiden hankkeen kokonaiskustannukset enimmillään tulevat olemaan 4 910 000 euroa eli 4 051 euroa/brm².
Rakennuksen laajuuteen, sisältöön ja laatuun ei ole tullut muutoksia.
Kustannusten nousun on aiheuttanut kohteen pääurakoitsijaksi valitun
Rasto Oy:n ajautuminen keväällä ja kesällä 2015 taloudellisiin vaikeuksiin, minkä takia rakennuttaja purki urakkasopimuksen 18.8.2015 ja otti
työmaan haltuunsa 19.8.2015. Tämän jälkeen 20.8.2015 Rasto Oy
asetettiin konkurssiin. Kohteen valmistuminen tulee viivästymään, ja
kohteen kannalta kriittiset pihatyöt siirtyvät toteutettaviksi epäedulliseen
vuodenaikaan.
Rakennuttajan kustannusten nousun aiheuttaa mallinnuksen mukaan
ottaminen toteutussuunnitteluvaiheessa sekä aikasidonnaisten suunnittelukulujen nousu projektin valmistumisen siirtymisestä noin 8 kuukaudella.
HKR-Rakennuttaja on tehnyt ja valvonut urakkasopimuksen. Tästä johtuen HKR-Rakennuttaja osaltaan huolehtii, että rakennusaikainen vakuus saadaan hankkeen käyttöön rakennusurakan kustannusten ylittyessä ja urakasta syntyviin muihin lisäkustannuksiin.
Rasto Oy:n työnaikainen vakuus on huomioitu käytettäväksi täysimääräisenä konkurssista johtuviin lisäkustannuksiin. Tällä perusteella lopullinen hankkeen enimmäiskustannus pitäisi olla alle 5 milj. euroa.
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Stara on jatkanut urakoitsijan konkurssin jälkeisiä rakennustöitä.
Vuokravaikutus
Konkurssin aiheuttamien lisäkustannusten vuokravaikutusten osuudesta käydään neuvottelut Tilakeskuksen ja Varhaiskasvatusviraston kesken.
Vuokra on ollut 25 243 euroa kuukaudessa ja 305 078 euroa vuodessa.
Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokra-arvio (alv. 0 %) hankkeesta
enimmäishinnan korotuksen perusteella huomioiden konkurssista aiheutuvat kustannukset on:
- tontinvuokra

0,54 euroa/htm²/kk

- pääomavuokra 22,30 euroa/htm²/kk, sisältää tontin vuokran
- ylläpitovuokra
Yhteensä

3,50 euroa/htm²/kk
25,80 euroa/htm²/kk.

Vuokrakustannukset ovat konkurssin jälkeisen uudisrakennustyön jälkeen enintään 28 199 euroa kuukaudessa ja 338 393 euroa vuodessa.
Lopullinen vuokravaikutus lasketaan urakan valmistuttua ja esitetään
varhaiskasvatusvirastolle.
Hankkeen aikataulu ja rahoitus
Rakentaminen on aloitettu uudelleen syyskuussa 2015, ja työn on tarkoitus valmistua helmi-maaliskuussa 2016 sisäpuolisilta osin. Pihan viimeistely tehdään mahdollisesti keväällä kustannusten alentamiseksi.
Hankkeelle oli varattu rahoitus vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman liitteenä olevassa rakentamisohjelmassa vuodelle 2015.
Vuonna 2015 käyttämättä jäänyt hankkeen määrärahaosuus on myönnetty vuodelle 2016 ylitysoikeutena. Aiemman enimmäishinnan ylittävä
kustannusosuus voidaan kattaa muista hankkeista säästyvillä vuoden
2016 tilakeskuksen uudis- ja lisärakentamishankkeisiin varatuilla määrärahoilla.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi
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HS:n kustannusarvio, alustava_25.11.2015
Hankesuunnitelman kustannusarvio 10.3.2014
LPK Fallpakka Hankesuunnitelma 1.7.2011.pdf

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kiinteistölautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 17.12.2015 § 623
HEL 2011-000680 T 10 06 00

Kiinteistökartta 107/679 507, Fallpakankuja 9

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Fallpakan uudisrakennushankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan
korottamista siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 5 190 000 euroa syyskuun 2015 kustannustasossa.
03.04.2014 Ehdotuksen mukaan
15.12.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta
Lisätiedot
Erkki Huitti, projektinjohtaja, puhelin: 310 31866
erkki.huitti(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi

Tilakeskuksen päällikkö 07.11.2013 § 88
HEL 2011-000680 T 10 06 00
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Kv 8084937, Kaupunginosa 47 Mellunkylä, kortteli 47267, tontti 4, karttalehti L6P1, Fallpakankuja
9, 00970 Helsinki

Päätös
Suunnitelmien kuvaus
Tilakeskuksen päällikkö päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto A-konsultit
Oy:n laatimat Lasten päiväkoti Fallpakan uudisrakennuksen 31.5.2013
päivätyt, seuraavasti numeroidut luonnospiirustukset: 2001, 2002,
3001, 3002, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 5001 ja 5002.
Lasten päiväkoti Fallpakka tullaan rakentamaan Mellunkylään kaupungin omistamalle julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle (YL/k)
Fallpakankujalle. Rakennustyöt toteutetaan yhdessä vaiheessa.
Päiväkotirakennus on kaksikerroksinen ja se suunnitellaan kokopäiväja esiopetustoimintaan 1-6-vuotiaille lapsille. Varsinaiset päiväkotitilat
sijaitsevat pääosin toisessa kerroksessa pihan leikkialueen tasossa.
Keittiö on suunniteltu kuumennuskeittiöksi. Rakennus on suunniteltu
esteettömäksi.
Tontti sijaitsee I-luokan suojellulla pohjavesialueella. Pohjoisosan puusto on kaavassa suojeltu kaupunkikuvallisesti arvokkaana. Rakennuksen sijoittelussa tontilla on huomioitu koko rakennusoikeuden käyttämisen mahdollistavan laajennuksen sijoittaminen tontille.
Rakennus perustetaan teräsbetonisille lyöntipaaluille ja osin teräsbetonianturoille maanvaraan. Rakennuksen alemman kerroksen runkona
ovat kantavat seinät, jotka tehdään teräsbetonista paikalla valaen tai
teräsbetonielementeistä. Ylempi kerros on puurunkoinen. Rakennuksen julkisivut ovat maalattua hienosahattua puuta ja vesikate maalattua
konesaumattua ja sinkittyä peltiä.
Hankkeen rakennuttajana toimii HKR-Rakennuttaja. Hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy. Suunnitelmat on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatusviraston kanssa.
Asemakaava ja tontti
Korttelialue on asemakaavamerkinnällä varattu kunnan tarpeisiin.
Luonnossuunnitelmat ovat asemakaavan mukaiset.
Laatutaso
Hanke toteutetaan tämän päivän päiväkotirakennusten laatutasoa noudattaen siten, että rakentamisessa otetaan huomioon Helsingin kaupungin matalaenergiaohjeet sekä tehdyt tutkimukset ja selvitykset.
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Rakennus-, sähkö- ja lvi-teknisissä suunnitelmissa on kiinnitetty huomiota sisäilman laatuun, valaistukseen, äänenvaimennukseen ja turvallisuuteen.
Suunnittelussa on noudatettu kestävän kehityksen periaatetta tavoitteena elinkaarikustannuksiltaan sekä käyttökustannuksiltaan edulliset ratkaisut, rakenteet ja materiaalit.
Kustannukset
HKR-Rakennuttajan laatiman 25.7.2013 päivätyn luonnossuunnitelmavaiheen kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat enintään 4 170 000 euroa arvonlisäveroton hinta
(3 441 euroa/brm²), luonnosvaiheen kustannusarvio on laskettu hankesuunnitelman hintatasossa (maaliskuu 2011).
Luonnosvaiheen kustannukset eivät ylitä hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia.
Aikataulu ja rahoitus
Hanke on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi
2013 - 2017 vuosina 2013 – 2014 toteutettavana hankkeena. Rakentaminen alkaa huhtikuussa 2014 ja valmistuu toukokuussa 2015. Hankkeen rahoitustarve otetaan huomioon talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.
Lausunnot
Varhaiskasvatusviraston edustaja on hyväksynyt luonnossuunnitelmat
suunnittelukokouksessa 9, 9.10.2013.
Varhaiskasvatusviraston työsuojelujaos on antanut suunnitelmista lausunnon 2.4.2013. Lausunto on liitteenä 1.
Helsingin kaupungin ympäristökeskus on antanut suunnitelmista lausunnon 23.10.2013. Lausunto on liitteenä 2.
Päätöksen perustelut
Kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan 15.12.2011 (§ 647) hyväksyä Lasten päiväkoti Fallpakan uudisrakennuksen 1.7.2011 päivätyn
hankesuunnitelman arvonlisäverottomana enimmäishintaan
4 170 000 euroa maaliskuun 2011 kustannustasossa.
Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822
tarja.lehto(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319
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irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 16.08.2011 § 320
HEL 2011-000680 T 10 06 00

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan päiväkoti Fallpakan
1.7.2011 päivätyn hankesuunnitelmaan sisältyvän tarveselvityksen sekä päätti antaa hankesuunnitelmasta kiinteistölautakunnalle puoltavan
lausunnon.
Päiväkoti Fallpakan hankesuunnitelmaan sisältyvässä tarveselvityksessä kuvataan päiväkodin rakentamistarve Mellunkylän päivähoitoalueella.
Päiväkoti Fallpakka tulee sijaitsemaan Mellunkylän peruspiirissä osoitteessa Fallpakankuja 9, 00970 Helsinki.
Tontti 47267/4, jolle päiväkoti rakennetaan, on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu julkisille lähipalveluille. Tontin pinta-ala on 5275
m2 ja sille saa rakentaa enintään 2-kerroksisen rakennusalan, jonka
kerrosala 1450 m2. Tontin kerrosalasta vähintään 200 m2 on varattava
asukkaiden yhteistilaksi. Yhteistilavaatimus huomioidaan hankkeessa
siten, että osa päiväkodin tiloista on suunniteltu soveltuvaksi myös iltaja viikonloppukäyttöön.
Tontin perustamisolosuhteet ovat hankalat, mikä lisää hankkeen kustannuksia. Tontti on etelään laskeva rinnetontti, jonka korkeuserot ovat
enimmillään noin yhdeksän metriä. Tontti sijaitsee suojellulla pohjavesialueella ja tontin luoteiskulmassa on suojeltua puustoa. Päiväkodin
piha sijoittuu samalle tontille ja pihalle on suora käynti kaksikerroksisen
rakennuksen kummastakin kerroksesta.
Hanke turvaa päivähoitopalvelut lähipalveluna Mellunkylän päivähoitoalueen asukkaille. Lisäksi päiväkoti Fallpakka vastaa myös Vuosaaren
päivähoitoalueen palvelun tarpeeseen. Päivähoitoalueen lapsimäärä
tulee kasvamaan lähivuosina, jolloin palvelun tarve koko alueella kasvaa. Hankkeen tarpeellisuus on arvioitu suhteessa päivähoidon palveluverkon kokonaisuuteen, joka sisältää kunnallisen ja yksityisen päivähoidon, leikkitoiminnan ja avustukset. Sosiaalivirasto on tarkastanut
hankkeen tarvekartoituksen 24.8.2010 ja muuttanut alun perin kolmen
lapsiryhmän päiväkodiksi suunnitellun päiväkoti Fallpakkan viiden lapsiryhmän päiväkodiksi. Kun päiväkoti Fallpakka toteutuu suunnitellussa
viiden lapsiryhmän laajuudessa, voidaan Vuosaaren päivähoitoalueelle
suunnitellusta Kurki-Moision päiväkotihankkeesta luopua.
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
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2016

127 (142)

Kaj/2
29.02.2016

Hanke sisältyy kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymään talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2011–2015 vuosina
2012–2013 toteutettavana hankkeena.
Päiväkoti Fallpakan laajuus on 105 tilapaikkaa, bruttoala 1212 brm2 ja
huoneistoala 1093 htm2.
Hankkeen rakennuttajan teettämän kustannusarvion mukaan rakentamiskustannukset tulevat olemaan yhteensä 4 170 000 euroa arvonlisäveroton hinta eli 3 441 euroa / brm2. Kustannukset ovat hintatasossa
3/2011 RI 130,6 ja THI 152,4.
Kiinteistöviraston tilakeskuksen tilapalvelun laskelman mukaan hankkeen kuukausivuokra tulee olemaan 22,42 euroa /htm2, josta pääomavuokran osuus on 19,00 euroa /htm2/kk ja ylläpitovuokran osuus on
3,42 euroa /htm2/kk. Näin ollen hankkeen vuokrakustannukset ovat
kuukaudessa 22 476,05 euroa eli 269 712,60 euroa vuodessa. Vuokrakustannukset tilapaikkaa kohden ovat 214,06 euroa/kk.
Päiväkodin käyttökustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat 907 294
euroa/vuosi, joista henkilöstömenojen osuus on 690 704 euroa/vuosi.
Käyttökustannukset otetaan huomioon vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa.
Kohteen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota ratkaisuihin, joilla
voidaan vaikuttaa vuokrakustannuksiin alentavasti.
Terveysvaikutusten näkökulmasta päiväkodin rakentaminen tukee sekä
alueen lasten ja perheiden että työntekijöiden hyvinvointia. Tähän asti
Fallpakan asuinalueella ei ole ollut päiväkotia ja tämän hankkeen myötä päivähoitopalvelut pystytään tarjoamaan entistä paremmin lähipalveluna alueen asukkaille, millä on myös yhteisöllisyyttä vahvistava vaikutus. Myös mahdollisuus käyttää päiväkodin tiloja asukastilana iltaisin ja
viikonloppuisin vahvistaa yhteisöllisyyttä. Rakentamisella on huomattava vaikutus henkilökunnan ja alueen lasten terveyteen ja hyvinvointiin,
kun päiväkodille saadaan turvalliset, terveelliset ja ajanmukaiset tilat.
Suunnitelmat on laadittu esteettömyysmääräysten mukaisesti. Esteetön
kulkuyhteys on ensisijaisesti ajateltu Fallpakankujaan liittyvän etuaukion ja pääsisäänkäynnin puolelta, pohjakerroksen tasolta. Pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä on hissi. Esteetön wc-tila on sijoitettu 1. kerrokseen.
Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle,
sosiaaliviraston tilayksikölle ja lasten päivähoidon vastuualueelle.
Esittelijä
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sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Mikko Mäkelä, suunnittelija, puhelin: 310 24378
mikko.makela(a)hel.fi
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§ 197
Tontin varaaminen Espoon Pohjois-Tapiolasta YIT Rakennus Oy:lle
ja Uudenmaan Seniorikodit Oy:lle
HEL 2016-000720 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti varata YIT Rakennus Oy:lle (Y-tunnus
1565583-5) ja Uudenmaan Seniorikodit Oy:lle (Y-tunnus 2177631-8)
noin 6 655 m²:n suuruisen rakentamattoman määräalan Espoon Pohjois-Tapiolasta sijaitsevasta kiinteistöstä 49-452-2-1313, joka muodostaa YL-k-tontin korttelissa 16034, yksityisen hoivakodin toteuttamiseen
tähtäävää poikkeamislupaa tai asemakaavamuutosta ja rakennuslupaa
varten 31.12.2017 saakka seuraavin ehdoin:
1. Varauksensaajat vastaavat kustannuksellaan alueen suunnittelusta
poikkeamislupaa/kaavamuutosta varten ja niiden mahdollisesti edellyttämien erilaisten suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta tarvittavine
vuorovaikutusmenettelyineen. Suunnitelmat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja Espoon kaupungin
kanssa.
2. Varauksensaajat vastaavat vuodesta 2016 alkaen varausalueen kiinteistöverosta.
3. Määräala luovutetaan omistusoikeudella myöhemmin erikseen tehtävällä päätöksellä.
4. Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajille saattaa aiheutua siitä, ettei varauspäätöksen tarkoittamaa poikkeamislupaa/asemakaavaa saada aikaan eikä määräalaa siksi voida luovuttaa.
Kaupunginhallitus totesi lisäksi, että kyseessä on yksityisen hoivakodin
toteuttamishanke pitkään rakentamatta jääneelle Y-tontille. Espoon
kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistystoimi/varhaiskasvatus
ovat suhtautuneet myönteisesti palveluverkkoa täydentävään hankkeeseen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
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Liitteet
1
2
3
4

Varaushakemus
Sijaintikartat
Leppävaarasopimus
Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen puoltava lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaajat

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Espoon kaupunki
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Espoon kaupunkisuunnittelukes- Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
kus
täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hakemus ja hanke
Uudenmaan Seniorikodit Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n yhteisenä tavoitteena on rakentaa määräalalle yksityinen vanhusten hoivakoti. Uudenmaan Seniorikodit on ikäihmisten ympärivuorokautisiin hoitopalveluihin
keskittyvä palveluyritys, jonka pääkohderyhmänä ovat muistisairaat
ikäihmiset. Hoivakodin valmistuttua Uudenmaan Seniorikodit tuottaa
tontilla espoolaisille Espoon kaupungin hankintasopimuksen mukaisesti
hoivapalveluja.
Hanke vaatii myös poikkeamislupaan tai asemakaavan muutokseen liittyvien selvitysten laatimista.
Varaushakemus on liitteenä nro 1. Alueeseen ei kohdistu muita hakemuksia.
Kiinteistötiedot
Varattava määräala sijaitsee Espoon Pohjois-Tapiolassa pientalovaltaisen asuntoalueen keskellä ja puistoalueeseen rajautuen osoitteessa
Kivennavantie 15. Metsäinen määräala on rakentamaton. Määräalan
vuoden 2015 kiinteistövero oli noin 2 850 euroa.
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Määräala on asemakaavassa osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten
tontiksi, joka on varattu (Espoon) kaupungin tarpeisiin (YL-k). Tontin
pinta-ala on noin 6 655 m², rakennustehokkuus 0,40 ja rakennusoikeus
noin 2 662 k-m².
Sijaintikartat ovat liitteenä nro 2.
Varauksen ehdot
Esitettyjen varausehtojen mukaan varauksensaajat vastaavat määräalan poikkeamisluvan/asemakaavan muutoksen edellyttämistä kustannuksista, kuten erilaisista suunnittelu- ja selvityskustannuksista. Alue
on suunniteltava yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja
Espoon kaupungin kanssa. Poikkeamisluvan / asemakaavan muutoksen vahvistuttua Helsingin kaupunki myy määräalan varauksensaajille
tai niiden määräämälle luovutusajankohdan käyvästä hinnasta. Kaupungin ei hallinto- ja kiinteistöverotussyistä ole tarkoituksenmukaista
omistaa ulkokunnissa sijaitsevia vuokratontteja.
Uusi Leppävaarasopimus
Helsingin ja Espoon kaupungit ovat 13.5.2009 allekirjoittaneet sopimuksen Leppävaaran alueen suunnittelusta ja toteuttamisesta (Uusi Leppävaarasopimus). Sopimus on liitteenä nro 3.
Sopimuksessa Helsinki sitoutuu mm. luovuttamaan Espoolle sopimuksessa erikseen mainitut asemakaavaan mukaiset yleisten rakennusten
tontit korvauksetta, kun niille osoitetaan Leppävaaraa palvelevia yleisten rakennusten hankkeita. Espoon sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistystoimi/varhaiskasvatus ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole itsellään edellytyksiä tai aikomuksia kehittää varauksen kohteena olevaa tonttia.
Tontin varaus ei siten ole Leppävaarasopimuksen vastainen.
Espoon sosiaali- ja terveystoimen puoltava lausunto tontin varaamisesta YIT Rakennus Oy:lle ja Uudenmaan Seniorikodit Oy:lle on liitteenä
nro 4.
Varauksen tarkoituksenmukaisuus
Kaupungin muusta maanomistuksesta irrallaan olevan, pitkään rakentamatta jääneen tontin rakentuminen on kaupungin kannalta taloudellisesti kannattavaa. Kaupungilla ei ole resursseja eikä mahdollisuuksia
itse kehittää tällaisia ulkokunnissa sijaitsevia tontteja ilman selkeitä
hankkeita. Hyvä vaihtoehto kaupungin omalle suunnittelulle on tällaisissa tilanteissa varauksen kautta kiinnittää aluetta kehittämään taho, jonka etu syntyy kehittämistyön rakentamismahdollisuuksien kautta. Samalla toteutuu Helsingin kaupungin etu maanomistajana, kun kaavoiPostiosoite
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tuksen jo toteutunut arvonnousu realisoituu mahdollisesti alueen myynnin kautta.
YIT Rakennus Oy ja Uudenmaan Seniorikodit Oy ovat olleet aloitteellisia asiassa ja Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti, joten alueen varaamista hakijoille on pidettävä perusteltuna ja kaupungin edun mukaisena.
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Varaushakemus
Sijaintikartat
Leppävaarasopimus
Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen puoltava lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaajat

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Espoon kaupunki
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Espoon kaupunkisuunnittelukes- Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
kus
täytäntöönpano
Tiedoksi
Kiinteistövirasto

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 28.01.2016 § 33
HEL 2016-000720 T 10 01 01 00
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Kivennavantie 15, Espoo

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että YIT Rakennus
Oy:lle (Y-tunnus 1565583-5) ja Uudenmaan Seniorikodit Oy:lle (Y-tunnus 2177631-8) varataan noin 6 655 m²:n suuruinen rakentamaton
määräala Espoon Pohjois-Tapiolasta sijaitsevasta kiinteistöstä 49-4522-1313, joka muodostaa YL-k-tontin korttelissa 16034, yksityisen hoivakodin toteuttamiseen tähtäävää poikkeamislupaa tai asemakaavamuutosta ja rakennuslupaa varten 31.12.2017 saakka seuraavin ehdoin:
1. Varauksensaajat vastaavat kustannuksellaan alueen suunnittelusta
poikkeamislupaa/kaavamuutosta varten ja niiden mahdollisesti edellyttämien erilaisten suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta tarvittavine
vuorovaikutusmenettelyineen. Suunnitelmat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja Espoon kaupungin
kanssa.
2. Varauksensaajat vastaavat vuodesta 2016 alkaen varausalueen kiinteistöverosta.
3. Määräala luovutetaan omistusoikeudella myöhemmin erikseen tehtävällä päätöksellä.
4. Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajille saattaa aiheutua siitä, ettei varauspäätöksen tarkoittamaa poikkeamislupaa/asemakaavaa saada aikaan eikä määräalaa siksi voida luovuttaa.
Lautakunta toteaa lisäksi, että kyseessä on yksityisen hoivakodin toteuttamishanke pitkään rakentamatta jääneelle Y-tontille. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistystoimi/varhaiskasvatus ovat
suhtautuneet myönteisesti palveluverkkoa täydentävään hankkeeseen.
Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot
Valtteri Halla, maankäyttöinsinööri, puhelin: 310 76184
valtteri.halla(a)hel.fi
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§ 198
Rakennuskiellon määrääminen Pasilan, Pohjois-Pasilan kortteleille
17097-17102 (nro 12388)
HEL 2015-013831 T 10 03 05

Esitys
Kaupunginhallitus päätti määrätä 17. kaupunginosan (Pasila) kortteleita
17097, 17098, 17099, 17100, 17101 ja 17102 koskevan alueen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1
momentin perusteella (piirustus nro 12388, päivätty 16.2.2016).
Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on
saanut lainvoiman ja että se on kuulutettava.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet
1

Rakennuskieltokartta nro 12388/16.2.2016

Muutoksenhaku
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Hallintovalitus, rakennuskiellon
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Rakennuskiellon määrääminen koskee 17. kaupunginosan (Pasila)
Pohjois-Pasilan kortteleita 17097, 17098, 17099, 17100, 17101 ja
17102.
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Rakennuskieltoalue rajautuu Hakamäentiehen, rantarataan, Keskuspuistoon, Postin lajittelukeskuksen tonttiin ja ratapihaan.
Suunnittelualueella toimii Postin pääkonttori, joka on sijoittunut useampaan 1–6 -kerroksiseen rakennukseen. Uusin kaarevajulkisivuinen osa
valmistui vuonna 2003 ja aikaisemmat rakennusvaiheet 1990-luvulla.
Alueen eteläosassa sijaitsee Pohjolan liikenteen pääkonttorina toimiva
kolmikerroksinen rakennus sitä ympäröivine linja-autovarikkoineen.
Pohjolan liikenteen alueen ja Postin pääkonttorin välissä on matalia varastohalleja.
Alueella on useita maanomistajia: Posti Oyj, VR-yhtymä, Senaatti ja
Helsingin kaupunki.
Tontilla on voimassa asemakaava nro 11395 (saanut lainvoiman
1.4.2010). Asemakaavan mukainen toimitilarakentaminen ei ole toteutunut, minkä vuoksi maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan muutosta, jossa alue merkittäisiin pääosin asuntorakentamista varten. Asemakaavan muutoksen edellytyksiä ja lähtökohtia tutkitaan kaupunkisuunnitteluvirastossa kevään 2016 aikana. Alueen suunnitteluperiaatteet on tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi
toukokuussa 2016.
Uudessa yleiskaavaehdotuksessa (Kaupunkikaava - Helsingin uusi
yleiskaava, kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 10.11.2015) alueella on merkinnät kantakaupunki C1 ja kantakaupunki C2. Molempia
kehitetään toiminnallisesti sekoittuneina alueina, C1-alueet erottuvat
ympäristöään tehokkaampina ja toiminnallisesti monipuolisempina.
Rakennuskielto on tarpeellinen, koska käyttötarkoitukset, korttelirakenne ja katuverkko suunnitellaan uudelleen kaavamuutosprosessin yhteydessä.
Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 16.2.2016 päivätyn piirustuksen nro 12388.
Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
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1

Rakennuskieltokartta nro 12388/16.2.2016

Muutoksenhaku
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Hallintovalitus, rakennuskiellon
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.02.2016 § 58
HEL 2015-013831 T 10 03 05

Ksv 5386_1

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 17.
kaupunginosan (Pasila) kortteleita 17097, 17098, 17099, 17100, 17101
ja 17102 koskeva rakennuskielto asetetaan kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella (piirustus nro
12388, päivätty 16.2.2016).
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Anna-Maija Sohn, arkkitehti, puhelin: 310 37448
anna-maija.sohn(a)hel.fi
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§ 199
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavan viranomaisen viikolla 8
tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

25.2.2016

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
194, 197 ja 199 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 185, 192, 193, 195 ja 196 §:t.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
3
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 198 §.
Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
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
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FI0680001200062637
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FI02012566
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Nähtäville asettamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.hao@oikeus.fi
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
029 56 42079
Radanrakentajantie 5
029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
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
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FI0680001200062637
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FI02012566
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valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
09 655 783
Pohjoisesplanadi 11–13
09 310 13701

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

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
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2016

142 (142)

29.02.2016

Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 08.03.2016.
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